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WPROWADZENIE  
 

do sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie” za 2021 rok 

 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym zawarte w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528). Część zadań przypisanych kompetencyjnie, jako 

zadania powiatu realizowanych jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

Organizacje pozarządowe pełnią istotne funkcje w życiu lokalnej wspólnoty. 

Doskonale znają potrzeby mieszkańców i ich otoczenia. Działając na rzecz wybranej 

inicjatywy, pobudzają aktywność społeczną, sprzyjają budowaniu więzi społecznych, nie 

nastawiając się przy tym na osiąganie zysku. Sferą działań organizacji pozarządowych  

w szczególności są działania z zakresu sportu, ochrony zdrowia i rehabilitacji, pomocy 

społecznej, edukacji i oświaty. Mają one istotny wkład i wpływ na rozwój regionu poprzez 

silne oddziaływanie oraz kreowanie pozytywnych zmian w środowisku zarówno lokalnym, 

jak i regionalnym są łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a administracją.  

Dla Samorządu organizacje są ważnym partnerem w działaniach na rzecz rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego oraz budowania spójności i kapitału społecznego. 

Organizacje pozarządowe ze względu na swoją bogatą wiedzę o potrzebach  

i problemach lokalnej społeczności oraz dzięki swoim praktycznym doświadczeniom, są dla 

Samorządu ważnym partnerem w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego oraz w zaspakajaniu potrzeb na rzecz różnych grup społecznych. 

W oparciu o powyższe, Rada Powiatu w Pile w dniu 20 listopada 2020 r. uchwałą  

Nr XXVII.243.2020 przyjęła „Roczny Program Współpracy Powiatu Pilskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz 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 

2021”. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 

jest, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust. 1). 

Na terenie Powiatu Pilskiego działa łącznie 624 organizacji pozarządowych (stan 

na dzień 31 grudnia 2021 r.). Są to zarówno organizacje podlegające obowiązkowi wpisu 

do Krajowego Rejestru Sądowego oraz stowarzyszenia wpisane do rejestru/ewidencji 

prowadzonej przez Starostę Pilskiego1: 

 
1 Zgodnie z art. 4 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z poźn. zm.) oraz 
§ 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów 
sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449), organ ewidencyjny prowadzi ewidencję w księdze ewidencyjnej dla 
uczniowskich klubów sportowych i w księdze ewidencyjnej dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, 
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− 52 fundacje (w tym 2 fundacje posiadające status OPP); 

− 38 stowarzyszeń kultury fizycznej w KRS (w tym 1 stowarzyszenie posiadające 

status OPP);  

− 56 oddziałów stowarzyszeń (w tym 1 oddział posiada status OPP); 

− 179 stowarzyszeń z osobowością prawną (w tym 12 stowarzyszeń posiadających 

status OPP); 

− 56 ochotniczych straży pożarnych oraz OSP Ratownictwo Wodne; 

− Polski Związek Działkowców – Okręgowy Zarząd w Pile oraz 29 rodzinnych ogrodów 

działkowych z terenu Powiatu Pilskiego – jako koła terenowe; 

− 77 klubów sportowych; 

− 44 uczniowskie kluby sportowe; 

− 91 stowarzyszeń zwykłych. 

 

Współpraca finansowa Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym, 

przebiegała w formie wspierania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego 

konkursu ofert2 oraz w tzw. trybie małych zleceń3. 

Zarząd Powiatu w Pile, na podstawie obowiązujących przepisów, ogłosił  

7 otwartych konkursów ofert. 

 

I OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POWIATU PILSKIEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2021 (Uchwała 

Nr 445.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego 

w zakresie kultury fizycznej w roku 2021), w wyniku którego przyznano dotacje (Uchwała 

Nr 471.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przyznania 

dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury 

fizycznej w roku 2021). 

 

 

 

 

 
których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie danych zgłoszonych we wniosku 
o wpis do ewidencji.  
Zgodnie z art. 40a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) 
Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Organ nadzorujący dokonuje 
wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia 1) wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek, o którym 
mowa w art. 41; 2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek, o którym mowa w art. 
41. 
2 Zgodnie z art. 13 i następne, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 
3 Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
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Tytuł zadania: 

Upowszechnianie kultury fizycznej,  zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży 

Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 

Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat 

w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych 

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 

 

 

II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POWIATU PILSKIEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2021 (Uchwała Nr 480.2021 Zarządu Powiatu  

w Pile z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu pilskiego w zakresie w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021), w wyniku którego 

przyznano dotacje (Uchwała Nr 492.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia  

2021 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadania publicznego powiatu 

pilskiego w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego w roku 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł zadania: 

Organizowanie imprez kulturalnych 

 

Konkurs ofert na 
wsparcie realizacji 

zadania publicznego  
w zakresie kultury 

fizycznej 
 

Przyznane dotacje 

51 ofert 
35 stowarzyszeń 

345 000 zł 
 

 

15 000 zł 

 

7 000 zł 

 

121 500 zł 

 

201 500 zł 

 
Organizowanie imprez 

kulturalnych 

 

Przyznane dotacje 

  3 oferty 
3 stowarzyszenia 

10 000 zł 
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III OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POWIATU PILSKIEGO W ZAKRESIE W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR 

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2021 (uchwała  

Nr 493.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu pilskiego 

w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

w roku 2021), w wyniku którego przyznano dotacje (Uchwała Nr 508.2021 Zarządu 

Powiatu w Pile z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie 

realizacji publicznego powiatu pilskiego w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł zadania: 

Organizowanie imprez kulturalnych 

 

 

IV OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POWIATU PILSKIEGO W ZAKRESIE W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR 

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2021 (uchwała  

Nr 520.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu pilskiego 

w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

w roku 2021), w wyniku którego przyznano dotacje (Uchwała Nr 540.2021 Zarządu 

Powiatu w Pile z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie 

realizacji publicznego powiatu pilskiego w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021). 

 

 

 

 

 

Organizowanie imprez  
kulturalnych 

 
Przyznane dotacje 

3 oferty 
3 stowarzyszenia 

15 000 zł 
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Tytuł zadania: 

Organizowanie imprez kulturalnych 

 

 

V OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POWIATU PILSKIEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2021 (Uchwała 

Nr 535.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego 

w zakresie kultury fizycznej w roku 2021), w wyniku którego przyznano dotację (Uchwała 

Nr 554.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania 

dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury 

fizycznej w roku 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł zadania: 

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę nożną 

 

 

VI OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POWIATU PILSKIEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2021 (Uchwała 

Nr 542.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia 

 
Organizowanie imprez 

kulturalnych 

 

Przyznane dotacje 

1 oferta 
1 stowarzyszenie 

23 000 zł 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej poprzez piłkę 

nożną  

 
Przyznane dotacje 

1 oferta 
1 stowarzyszenie 

30 000 zł 
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otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego 

w zakresie kultury fizycznej w roku 2021), w wyniku którego przyznano dotację (Uchwała 

Nr 563.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie przyznania 

dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury 

fizycznej w roku 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł zadania: 

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę siatkową 

 

VII OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POWIATU PILSKIEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2021 (Uchwała 

Nr 578.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 29 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego 

w zakresie kultury fizycznej w roku 2021), w wyniku którego przyznano dotacje (Uchwała 

Nr 595.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie przyznania 

dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury 

fizycznej w roku 2021). 

 

 

 

 

 

Tytuł zadania: 

 

 

 

 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę siatkową 

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez halową piłkę nożną 

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez koszykówkę 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej poprzez piłkę 

siatkową 

 
Przyznane dotacje 

1 oferta 
1 stowarzyszenie 

30 000 zł 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej  

 
Przyznane dotacje 

3 oferty 
3 stowarzyszenia 

5 000 zł 

30 000 zł 

10 000 zł 
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OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO  

Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA 

ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA ORAZ UDZIELANIA NIEODPŁATNEGO 

PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU PUNKTÓW 

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 

OBYWATELSKIEGO I EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU PILSKIEGO W 2021 

ROKU. (Uchwała Nr 391.2020 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 28 października 2021 roku) 

W oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 

ze zm.), Powiat Pilski zobligowany jest do prowadzenia 5 punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej. 

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego 

zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej 

wyłonione zostały 2 podmioty: 

1. Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO  

ul. Legionów 10, 22 - 400 Zamość, której powierzono prowadzenie 2 punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji głównej w Pile oraz w Filii  

w Miasteczku Krajeńskim a także w lokalizacji głównej w Wysokiej oraz w Filii  

w Łobżenicy. 

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, rozwój”  

ul. Batorego 8, 56-200 Góra, której powierzono prowadzenie 1 punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji głównej w Wyrzysku oraz w Filii  

w Białośliwiu. 

 

Szczegółowy wykaz podziału środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku przedstawiony został w Rozdziale 5 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w Rozdziale 6 - Turystyka 

i krajoznawstwo oraz kultura. 

Zarząd Powiatu w Pile, opiniował także oferty realizacji zadania publicznego, 

złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb małych zleceń. Przedstawione  

i pozytywnie zaopiniowane oferty dotyczyły realizacji zadań publicznych 

wyszczególnionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w zakresie: 

➢ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Zarząd Powiatu podpisał umowy 

ze stowarzyszeniami na ogólną kwotę 77 950 zł:  

• 3 500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Uczestnictwo 

drużyny UKS SMS Joker Piła w Turnieju Finałowym o awans do 2 ligi, 

zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa 

Sportowego Joker; 
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• 1 500 zł na realizację zadania publicznego pn. Turniej piłki nożnej "Liszkowo 

Cup", zrealizowane przez Ludowy Zespół Sportowy Czarni Ferdynandowo; 

• 1 500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Udział reprezentacji 

Powiatu Pilskiego w obronie Pucharu Polski Modeli Latających, 

zrealizowane przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych; 

• 6 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Powiatowe EURO 

2020, zrealizowane przez Stowarzyszenie Orlik Piła; 

• 1 500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej tańca 

towarzyskiego ISKRA 2021, zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy 

Iskra; 

•  2 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej sportowy 

"U św. Rafała Kalinowskiego", zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

św. Rafała Kalinowskiego; 

• 1 500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie 

i udział w Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Europy, zrealizowane przez 

Stowarzyszenie Przyjazna Wieś; 

• 1 500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Udział reprezentacji 

Powiatu Pilskiego w obronie Pucharu Polski Modeli Latających - projekt 2, 

zrealizowane przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych; 

• 2 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zajęcia szkoleniowe 

dla sztabu trenerskiego KS Futsal Piła, zrealizowane przez Klub Sportowy 

Futsal Piła; 

• 2 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wirusów się nie 

boimy bo dużo ćwiczymy, zrealizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich 

w Wolsku; 

• 1 500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rodzinna Biesiada 

Dolaszewska, zrealizowane przez Nasze Dolaszewo Koło Gospodyń 

Wiejskich; 

• 1 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej piłki nożnej, 

zrealizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” Bronisławki; 

• 4 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wieczorny mityng 

lekkoatletyczny, zrealizowane przez Stowarzyszenie Biegaczy Powiatu 

Pilskiego; 

• 1 500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Piknik integracyjny 

„Pod żaglami”, zrealizowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg 

Wielkopolski Koło Piła; 

• 4 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zawody sportowe 

na Bindudze, zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Noteć z siedzibą 

w Ujściu; 
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• 1 500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Pokazy modeli 

latających i rakiet, zrealizowane przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych; 

• 1 500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Udział 

w Mistrzostwach Świata WUAP, zrealizowane przez Stowarzyszenie 

Sportowe Silna Dłoń; 

• 2 500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Strzelectwo dla 

wszystkich – Seniorzy w działaniu, zrealizowane przez Strzelecki Klub 

Sportowy Inter - Continental; 

• 3 300 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej mini - 

siatkówki, zrealizowane przez Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley; 

• 3 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. STALPRO „JOKER” 

CUP o Puchar Starosty Pilskiego, zrealizowane przez Uczniowski Klub 

Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker; 

• 2 500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Jubileuszowe 

seminarium w karate tradycyjnym, zrealizowane przez Klub Karate 

Tradycyjnego Shoto; 

• 4 000 zł  na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zawody Sikawki 

Konnej, zrealizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Sikawki Konnej 

Gminy Łobżenica;  

• 1 500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Amatorski Turniej 

Piłki Nożnej - Orlik Wysoka 2021 r., zrealizowane przez Stowarzyszenie 

Zwykłe KULTURA w MiG; 

• 2 750 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej 

sprawnościowy dla członków stowarzyszenia i chętnych, zrealizowane przez 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Starostwa Powiatowego w Pile; 

• 1 200 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej Boule, 

zrealizowane przez Stowarzyszenie Zwykłe Jeziorki Aktywna Wieś  

• 2 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej Brydża 

Sportowego z okazji Święta Niepodległości, zrealizowane przez Nadnotecki 

Związek Brydża Sportowego – zwrot części niewykorzystanej dotacji 

w kwocie 88,84 zł; 

• 1 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.  Udział zawodników 

klubu w międzynarodowych turniejach, zrealizowane przez Klub Sportowy 

Sporty Walki Piła; 

• 1 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie 

i udział młodzieży sekcji lekkiej w Mistrzostwach Polski Juniorów w biegach 

przełajowych, zrealizowane przez Klub Sportowy Gwardia Piła; 

• 2 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Senioralne gry 

planszowe kontra karty, zrealizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Pile; 
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• 1 200 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Mikołajki 

na sportowo, zrealizowane przez Stowarzyszenie Zwykłe KULTURA w MiG; 

• 1 500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Policyjny tor 

przeszkód dla wszystkich!, zrealizowane przez Stowarzyszenie Orlik Piła;  

• 3 500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej bowlingowy, 

zrealizowane przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Starostwa 

Powiatowego w Pile - zwrot części niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 zł; 

• 3 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej squasha, 

zrealizowane przez Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Active; 

• 4 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Udział 

w Ogólnopolskim Memoriale Sławomira Wedera, zrealizowane przez 

Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker. 

 

➢ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Zarząd Powiatu 

podpisał umowę ze stowarzyszeniem na ogólną kwotę 2 000 zł: 

• 2 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Festyn rekreacyjno - 

kulturalny, zrealizowane przez Niemieckie Towarzystwo Społeczno – 

Kulturalne. 

 

I. PRIORYTETOWE ZADANIA O CHARAKTERZE PONADGMINNYM DLA POWIATU 

PILSKIEGO W 2021 r. (§ 7 ust. 2 Programu) 

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przy współpracy  

z organizacjami pozarządowymi realizowało następujące zadania: 

1) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób ze spektrum autyzmu  

i niepełnosprawnością sprzężoną 

2) prowadzenie przez organizacje pozarządowe warsztatów terapii zajęciowej dla 

osób niepełnosprawnych, 

3) udzielanie organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób 

niepełnosprawnych dofinansowania do imprez sportowych, kulturalnych, 

rekreacyjnych i turystycznych, organizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, 

4) realizacja w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi  

z siedzibą w Puszczykowie projektu pn. „Usług społeczne dla mieszkańców Powiatu 

Pilskiego” w ramach Działania nr 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne/ Poddziałania nr 

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe realizowane przez 

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
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5) realizacja w partnerstwie z Fundacją Solidarności Międzypokoleniowej  

i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 z Gdańska projektu unijnego pn. „Wsparcie dla osób 

starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu 

pilskiego” w ramach Działania nr 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 

7.2.2. Usługi społeczne – projekty konkursowe realizowane przez jednostki 

samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

A. Dofinansowanie do imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych  

i turystycznych na rzecz osób niepełnosprawnych 

 Wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki osób niepełnosprawnych, odbywało się na podstawie odrębnego trybu zleceń, 

określonego przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, a także przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które 

mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki w 2021 r. wnioski  

o dofinansowanie złożyły 4 organizacje pozarządowe. Ze względu na epidemię  

3 organizacje pozarządowe zrezygnowały z realizacji wniosków. Dofinansowanie otrzymał 

Polski Związek Niewidomych w Pile w kwocie 8 922 zł. 

 

B. Prowadzenie domów pomocy społecznej oraz innych jednostek pomocy 

społecznej  

 

W ostatnich latach coraz większe znaczenie w systemach pomocy i integracji 

społecznej, przypisuje się organizacjom pozarządowym, których celem jest pomoc osobom 

wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom  

i bliskim. 

Domy pomocy społecznej postrzegane są jako zasób o charakterze 

instytucjonalnym, który zaspakaja potrzeby osób wymagających całodobowej opieki  

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, a których rodzina nie jest w stanie 

zapewnić. Domy Pomocy Społecznej Powiatu Pilskiego na bieżąco prowadzą współpracę 

kulturalno-sportową z organizacjami pozarządowymi oraz z placówkami edukacyjnymi 

celem integracji mieszkańców DPS-u z lokalną społecznością.  

Dzięki współpracy z Pilskim Bankiem Żywności, Domy Pomocy Społecznej Powiatu 

Pilskiego systematycznie korzystały z produktów spożywczych dystrybuowanych przez 

Pilski Bank Żywności. 
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Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie otrzymał od: 

1) Fundacji Biedronki wsparcie rzeczowe w postaci środków ochrony osobistej, 

środków higienicznych oraz środków do dezynfekcji w postaci: maseczek 

jednorazowych, rękawiczek winylowych, płynu do dezynfekcji powierzchni, płynu 

do dezynfekcji rąk, mydła w płynie. 

Ogólna wartość pozyskanej pomocy rzeczowej dla Domu Pomocy Społecznej  

w Chlebnie od organizacji pozarządowych wyniosła 38 217,48 zł. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie otrzymał wsparcie rzeczowe z: 

1) Fundacji Biedronka rękawice ochronne,  

2) EM Poland Sulejówek materiały ochronne. 

Ogólna wartość pozyskanych darowizn rzeczowych w 2021 r. od organizacji 

pozarządowych wyniosła 37 751,39 zł. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie otrzymał od: 

1) Fundacji Neuca sprzęt medyczny, tj. wózek inwalidzki i balkonik kroczący oraz 

środki ochronne takie jak: płyn do dezynfekcji i żel antybakteryjny. 

Ogólna wartość pozyskanej pomocy rzeczowej i pieniężnej dla Domu Pomocy 

Społecznej w Dębnie od organizacji pozarządowych wyniosła 12 261,84 zł. 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie otrzymał od: 

1) Stowarzyszenia w Rzadkowie słodycze i owoce dla mieszkańców na Święta 

Wielkanocne. Zakupiono kiełbasę i słodycze na ogniska i imprezy organizowane dla 

mieszkańców na terenie Domu. Zakupiono również poczęstunek na obchody 85-tej 

rocznicy utworzenia Szybowcowej Szkoły Lotów Ślizgowych nr 10 w Rzadkowie 

(obecnie teren DPS). 

2) Fundacji AMICIS trzy suszarki bębnowe, dwie pralki oraz jedną zmywarkę. 

3) Firmy Kurierskiej DPD Piła wyposażenie Domu w parasol ogrodowy, stół ogrodowy 

szklany, fotel ogrodowy, ławkę z europalet, stolik z europalet z szybą, girlandę 

ogrodową oraz koce. 

Ogólna wartość pozyskanej pomocy rzeczowej dla Domu Pomocy Społecznej  

w Rzadkowie od organizacji pozarządowych wyniosła 39 057,68 zł. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

Powiat Pilski realizując zadania z zakresu administracji rządowej prowadzi 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas”, który jest wsparciem dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Środki na prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia zapewnia budżet 

państwa. 

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (35 miejsc) oraz dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością 
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sprzężoną (15 miejsc) zostało zlecone przez powiat organizacji pożytku publicznego  

tj. Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Centrum Charytatywno – Opiekuńczemu 

Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes z siedzibą w Pile. 

 Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile w 2021 roku skorzystało 55 

osób, poprzez świadczenie w systemie dziennym odpowiednich specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Cele działalności Domu to: 

• integracja społeczna; 

• uzyskanie przez podopiecznych maksymalnej samodzielności w jak największym 

obszarze życia; 

• udzielanie doraźnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi; 

• rehabilitacja społeczna i zawodowa; 

• zapobieganie nawrotom społecznej dekompensacji; 

• świadczenie usług socjalnych i opiekuńczych; 

• dążenie do integracji ze środowiskiem lokalnym, z którego wywodzą się 

uczestnicy. 

 Usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy „Caritas” w Pile były 

dostępne od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Prowadzona terapia 

odbywała się w oparciu o indywidualne plany postępowania wspierająco – 

aktywizującego. Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile z dotacji 

Wojewody Wielkopolskiego wydatkowano kwotę 1 046 359,38 zł. 

 

 

Powiatowe 
jednostki 

organizacyjne 

Organizacja 
udzielająca/ objęta 

wsparciem 
Forma współpracy Efekty współpracy 

Dom Pomocy 
Społecznej  

w Falmierowie 
 

Stowarzyszenie 
„Nasz Dom  

w Falmierowie”  

 
Realizacja zadania rozpoczęła się we 
wrześniu 2021 r.  Impreza odbyła się 

w dniu 23 września 2021 r.  
W ramach realizacji zadania 

zakupiono nagrody dla uczestników 
konkursów przeprowadzonych  

w trakcie imprezy. Środki na 
realizację zadania uzyskano  

w formie wsparcia ze środków 
własnych stowarzyszenia. 

 

Impreza integracyjna, 
kulturalno-rekreacyjna 

 
Dom Pomocy 

Społecznej  
w Rzadkowie 

Stowarzyszenie  
Na Górze  

 
Zakup słodyczy i owoców dla 

mieszkańców na Święta 
Wielkanocne. Zakup kiełbasy  

i słodyczy na ogniska i imprezy 
organizowane dla mieszkańców na 
terenie Domu. Zakup poczęstunku 

na obchody 85-tej rocznicy 
utworzenia Szybowcowej Szkoły 

Integracja mieszkańców 
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Lotów Ślizgowych nr 10  
w Rzadkowie (obecnie teren DPS). 

 

Udział sześciu mieszkańców  
w projekcie „Ekosprawni” 

realizowanym przez Stowarzyszenie 
na Górze. Dofinansowanie projektu 
pochodzi ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących  

w dyspozycji Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego.  
W ramach projektu uczestnicy 

pływali żaglówkami i łódkami po 
Jeziorze Chodzieskim  

z instruktorami z Chodzieskiego 
Klubu Żeglarskiego LOK, nurkowali  

w Jeziorze Płocie na Płotkach k. Piły 
z instruktorami Stowarzyszenia Krok 

po Kroku HSA w Pile. W ramach 
projektu uczestnicy brali udział  

w malowaniu muralu przy 
promenadzie nad Jeziorem 

Chodzieskim. Mural będzie pełnił 
funkcję edukacyjną, gdyż jego 

tematyka jest związana z ekologią. 
Projekt obejmuje również wycieczki 
piesze i rowerowe po malowniczych 

terenach wokół Chodzieży. 
 

Rekreacja, integracja ze 
środowiskiem 

zewnętrznym oraz 
edukacja ekologiczna. 

Stowarzyszenie 
Jeziorki Aktywna 

Wieś 

 
W dniu 14 października 2021 r. 

czterech mieszkańców wzięło udział 
w integracyjnym Turnieju Boule 

organizowanym przez 
Stowarzyszenie Jeziorki Aktywna 

Wieś. Współorganizatorami Turnieju 
było Starostwo Powiatowe w Pile, 

Rada Sołecka Wsi Jeziorki, Sady 
Dolina Noteci oraz Pilski Klub 

Petanque „Bulanka”. 
 

Rekreacja oraz 
integracja ze 

środowiskiem 
zewnętrznym. 

Placówka 
Opiekuńczo- 

Wychowawcza 
w Pile  

Towarzystwo NASZ 
DOM 

 
Opłata za kurs: lifting, botox, 
laminacja rzęs. Brown henna i 
nitkowanie oraz opłata za kurs 

języka angielskiego. 

Uczestnictwo 
wychowanki POW  

w Pile w kursie lifting, 
botox, laminacja rzęs. 

Brown henna  
i nitkowanie oraz 

uczestnictwo  
w indywidualnych 
lekcjach z języka 

angielskiego. 
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Dom Pomocy 
Społecznej  
w Chlebnie 

Stowarzyszenie 
Jeziorki Aktywna 

Wieś 

  
Mieszkanki Domu wzięły udział  
w integracyjnym Turnieju Boule 

organizowanym przez 
Stowarzyszenie Jeziorki Aktywna 

Wieś. Współorganizatorami Turnieju 
było Starostwo Powiatowe w Pile, 

Rada Sołecka Wsi Jeziorki, Sady 
Dolina Noteci oraz Pilski Klub 

Petanque „Bulanka”. 
 

Rekreacja oraz 
integracja ze 

środowiskiem 
zewnętrznym. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi polegała przede wszystkim na 

promowaniu działań zmierzających do szeroko rozumianej integracji osób 

niepełnosprawnych, jak również prowadzeniu grupowych i indywidualnych zajęć, które 

miały na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego funkcjonowania tych osób. 

 

C. Organizacja działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób 

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego 

 

Wsparcie prowadzenia przez organizacje pozarządowe warsztatów terapii zajęciowej 

dla osób niepełnosprawnych odbywało się na podstawie odrębnego trybu zlecania, 

określonego przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 

Na terenie Powiatu Pilskiego w 2021 roku funkcjonowało 6 warsztatów terapii 

zajęciowej, z czego 5 warsztatów prowadzonych było indywidualnie przez organizacje 

pozarządowe oraz przez osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania. Były to: 
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1.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Pile przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pile, 

2.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Ujściu przy Parafii Rzymsko-Katolickiej 

p.w. św. Mikołaja w Ujściu, 

3.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Pile, prowadzony przez Caritas Parafii Rzymsko- 

Katolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Pile, 

4.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżenicy, prowadzony przez Caritas Diecezji 

Koszalińsko – Kołobrzeskiej w Koszalinie, 

5.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Morzewie przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pile,  

6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie, prowadzony przez gminną jednostkę 

organizacyjną pomocy społecznej, tj. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    

w Łobżenicy. 

 

Wymienione Warsztaty Terapii Zajęciowej, realizowały zadania w zakresie 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, które zmierzały do poprawy ogólnego rozwoju 

i sprawności każdego uczestnika. Ogółem w zajęciach warsztatów uczestniczyło 185 osób, 

z czego: 

- WTZ w Ujściu – 30 osób; 

- WTZ przy PSONI w Pile – 40 osób; 

- WTZ w Morzewie przy PSONI w Pile – 35 osób; 

- WTZ Caritas w Pile – 25 osób; 

- WTZ w Leżenicy – 25 osób; 

- WTZ w Liszkowie – 30 osób; 

 

 W 2021 roku na działalność 6 warsztatów terapii zajęciowej przeznaczono kwotę 

4 459 735 zł, z czego 4 013 760 zł pochodziło ze środków PFRON będących w dyspozycji 

Powiatu, a 445 975 zł ze środków własnych Powiatu Pilskiego. 

Rozbicie poszczególnych kwot przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. 

Organizacja, która otrzymała 

dofinansowania 

na prowadzenie warsztatów 

dla osób niepełnosprawnych 

z terenu Powiatu Pilskiego 

Kwota 

dofinansowania 

ze środków PFRON 

Kwota 

dofinansowania 

ze środków Powiatu 

Pilskiego 

Razem 

1. 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

p.w. Św. Mikołaja  

WTZ w Ujściu 

650 880,00 zł 72 320,00 zł 723 200,00 zł 

2. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną, Koło w Pile  

WTZ w Pile 

867 840,00 zł 96 427,00 zł 964 267,00 zł 
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3. 

Caritas Parafii Rzymsko- 

Katolickiej p.w. Św. Stanisława 

Kostki w Pile 

WTZ Caritas Piła 

542 400,00 zł 60 267,00 zł 602 667,00 zł 

4. 

Caritas Diecezji Koszalińsko – 

Kołobrzeskiej w Koszalinie 

WTZ Leżenica (gm. Szydłowo) 

542 400,00 zł 60 267,00 zł 602 667,00 zł 

5. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną, Koło w Pile WTZ 

w Morzewie 

759 360,00 zł 84 374,00 zł 843 734,00 zł 

6. WTZ Liszkowo 650 880,00 zł 72 320,00 zł 723 200,00 zł 

                              RAZEM 4 013 760,00 zł 445 975,00 zł 4 459 735,00 zł 

 

Na 5 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe, 

w 2021 roku przeznaczono kwotę 3 362 880,00 zł ze środków PFRON oraz 373 655,00 zł  

ze środków własnych Powiatu Pilskiego. Ogółem przeznaczono 3 736 535,00 zł. 

Ze względu na dalszy stan pandemii i aby nie narażać mieszkańców na zakażenie, 

bezpośredni udział uczestników w tych placówkach w niektórych miesiącach był 

ograniczony.  

 

2. Ochrona i promocja zdrowia, w tym współdziałanie na rzecz osób 

niepełnosprawnych i ich aktywizacji 

 

Jednym z najważniejszych obszarów działalności organizacji pozarządowych jest 

niewątpliwie pomoc społeczna i usługi socjalne. Organizacje pozarządowe biorą aktywny 

udział w realizacji tych zadań. Natomiast zadania z zakresu promocji zdrowia obejmują 

edukację zdrowotną, której celem jest kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych, 

organizację ochrony zdrowia, tworzenie odpowiednich przepisów prawnych oraz 

profilaktykę chorób. 

Powiat Pilski w 2021 roku wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektów  

w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Następnie po 

pozytywnym zaopiniowaniu złożonych projektów w dniu 20.09.2021 r. podpisano  

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę  

nr WRR/000427/15/D o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywanie 

różnic między regionami III” w obszarach D i F pozyskując środki na realizację m. in. niżej 

wymienionych projektów organizacji pozarządowych w obszarze F: 

 

 



 

22 
 

Lp. Organizacja, która 
otrzymała wsparcie  

- projektodawca 

Nazwa 
 Projektu 

Wysokość 
pozyskanych 

środków 

Nazwa zadania, efekty jego 
realizacji. 

 
1. 

 
Polskie Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło  
w Pile, ul. Motylewska 
24 na rzecz Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  
w Morzewie, 
 ul. Szkolna 6, 

64-810 Kaczory. 

„Remont  
i dostosowanie 

łazienek do 
potrzeb Osób  

z 
Niepełnospraw

nościami, 
Uczestników 

Warsztatu 
Terapii 

Zajęciowej  
w Morzewie 

przy PSONI Koło 
w Pile” 

45 502 zł W ramach ww. umowy, Powiat 
Pilski podpisał z Polskim 

Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Pile  
o dofinansowanie ze środków 
PFRON projektu w obszarze F,  
tj. dofinansowanie remontu 

łazienek w WTZ w Morzewie. 

 
2. 

 
Caritas Diecezji 

Koszalińsko  
– Kołobrzeskiej  

w Koszalinie, ul. Bpa Cz. 
Domina 8, 75-061 
Koszalin na rzecz 
Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Leżenicy 
39, 64-930 Szydłowo. 

„Zakup kotła 
grzewczego  

i agregatu wraz z 
montażem  
w kotłowni,  

z 
przeznaczeniem 
do ogrzewania 

budynku  
WTZ  

w Leżenicy”. 

18 225,56 zł W ramach ww. umowy, Powiat 
Pilski podpisał z Caritas Diecezji 

Koszalińsko – Kołobrzeskiej  
w Koszalinie o dofinansowanie  

ze środków PFRON projektu  
w obszarze F, tj. dofinansowanie 

zakupu i montażu kotła grzewczego 
i agregatu  

w WTZ w Leżenicy. 

 

 

A. Popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób, 

poprzez organizowanie konferencji i szkoleń 

 

W 2021 r. Powiat Pilski zorganizował XVIII Konferencję Promocji Zdrowia z okazji 

Światowego Dnia Zdrowia pt.  „Zdrowa kobieta, zdrowy mężczyzna, zdrowa rodzina”.  

Z uwagi na pandemię, konferencja pierwszy raz odbyła się online. Transmisja wydarzenia 

była dostępna na oficjalnej stronie www.powiat.pila.pl. Celem spotkania była 

popularyzacja wiedzy i zwiększenie świadomości zdrowotnej na temat chorób 

nowotworowych. Podczas konferencji zostały przedstawione istotne zagadnienia 

dotyczące zdrowia, przede wszystkim profilaktyki i diagnostyki chorób nowotworowych. 

O tym jak ważna jest profilaktyka raka piersi mieli okazję przekonać się uczestnicy 

Powiatowych Obchodów Dnia Zdrowia Piersi, które odbyły się 11 października 2021 r.  

w MDK „Iskra” w Pile. Służą one przede wszystkim propagowaniu badań profilaktycznych 

w kierunku raka piersi oraz uświadamianiu kobietom, że choroba nowotworowa nie 

przekreśla możliwości aktywnego życia. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 

http://www.powiat.pila.pl/
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Starosta Pilski. Organizatorami wydarzenia byli: Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pile, 

Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek, Stowarzyszenie do Walki z Rakiem Piersi Europa 

Donna z Piły i Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile. W spotkaniu uczestniczył Pan Krzysztof 

Sadowski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego. Podczas spotkania przedstawiono 

15 letnią historię obchodów. W trakcie programu zaprezentowano informacje dotyczące 

profilaktyki chorób nowotworowych i zasad zdrowego stylu życia. Powiatowe Obchody 

Dnia Zdrowia Piersi były też okazją do uroczystego podsumowania konkursu dla młodzieży 

szkół ponadpodstawowych pt. „Pamiętaj o profilaktyce – chroń Siebie i Najbliższych”. 

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu fotografii zachęcającej kobiety do 

wykonywania badań profilaktycznych w kierunku raka piersi. „Marsz Zdrowia”, który co 

roku był częścią obchodów w tym roku nie odbył się ze względu na sytuację epidemiczną. 

 

  

 

 

Ponadto, informowano o realizacji przez Powiat Pilski programów PFRON m. in.: 

„Aktywny samorząd” oraz „Program wyrównywania różnić między regionami III” poprzez 

umieszczenie informacji oraz wniosków o dofinansowanie na stronie internetowej 

powiatu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. 

Z powodu sytuacji epidemicznej w 2021 r. nie dobyła się natomiast promocja 

oddawania krwi poprzez mobilne zbiórki we współpracy z PCK.  

 

 

B. Organizowanie konkursów dla młodzieży szkolnej 

 

Z uwagi na ogłoszony stan pandemii, nie były organizowane cykliczne konkursy dla 

młodzieży szkolnej, jak Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej, organizowany wspólnie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej Zarządem Oddziału Powiatowego w Pile a także Olimpiada  

z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z HIV/AIDS.  
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Udało się jednak przeprowadzić powiatowy konkurs z zakresu profilaktyki raka 

piersi pt. „Pamiętaj o profilaktyce - chroń siebie i najbliższych”, współorganizowany  

z  Państwową Inspekcją Sanitarną pod patronatem Starosty Pilskiego wraz z wyżej 

wymienionymi Stowarzyszeniami. Ufundowana została nagroda główna za zajęcie  

I miejsca w konkursie dla uczennicy Zespołu Szkół Technicznych w Pile.  

 

3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne 

Zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa to jedno z zadań, które w większości 

przypadków leżą po stronie organów administracji  publicznej, inspekcji i straży, a także 

organizacji pozarządowych czy wolontariatu. Kluczową rolę wśród podmiotów 

ratowniczych wykazują jednostki ochotniczych straży pożarnych. 

Ochotnicze straże pożarne (OSP) to jednostki ochrony przeciwpożarowej będące 

jednocześnie stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo  

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Zadania i organizację OSP określa ustawa  

z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2490).  

W 2021 r. powiat dofinansował dla 4 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu 

Pilskiego zakup sprzętu, przekazując dotację dla poszczególnych Gmin: 

• 10 000,00 zł dla OSP Nowa Wieś Ujska gm. Ujście – zakup nożyc akumulatorowych; 

• 30 000,00 zł dla OSP Kaczory – zakup 10 kompletów ubrań dla strażaków; 

• 30 000,00 zł dla OSP Łobżenica - zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. 

 

 
 

A. Propagowanie wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej 

Współpraca jednostek OSP z Powiatem Pilskim polegała przede wszystkim na 

współdziałaniu podczas akcji ratowniczych, przygotowaniu wspólnych programów 

szkoleniowych dotyczących między innymi zasad udzielania pierwszej pomocy oraz 

stosowaniu podstawowych technik ratowniczych. OSP mają swój udział w programach 
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informujących o zagrożeniach katastrofami, klęskami żywiołowymi, pożarami i innymi 

zagrożeniami, na potrzeby akcji ratunkowych i szkoleń. 

 

Jednym z takich działań współpracy Powiatu Pilskiego z jednostkami OSP były 

strażackie manewry ratownictwa medycznego. 

Ponad 130 strażaków z 17 jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej  

z terenu powiatu pilskiego uczestniczyło w Powiatowych Manewrach Ratownictwa 

Medycznego. Gospodarzem Manewrów była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Szydłowie, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Pile oraz Urzędu Gminy 

Szydłowo. 

 

 
 

 

4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy 

 

A. Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach programów rynkowych 

finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu 

Społecznego w formie kierowania na zorganizowane miejsca stażu do instytucji 

pozarządowych 
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W ramach współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Pile organizacje pozarządowe 

otrzymały wsparcie na realizację swoich celów statutowych w formie staży oraz refundacji 

świadczeń integracyjnych uczestników Centrum Integracji. 

Na staż skierowano 3 osoby bezrobotne: jedną na stanowisko asystenta osoby 

niepełnosprawnej i dwie na stanowisko pracownika gospodarczego do Polskiego 

Stowarzyszenia na Recz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile. Z tego 

tytułu w 2021 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą stypendium osobom 

bezrobotnym w wysokości 13 649,60 zł.  

W ramach refundacji świadczeń integracyjnych sfinansowano świadczenia 

wypłacane uczestnikom Centrum Integracji Społecznej przy Centrum Charytatywno-

Opiekuńczym Caritas w Pile oraz Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji Nowy 

Horyzont w Róży Wielkiej na ogólną kwotę w wysokości 664.897,37 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem promowano projekt: „Klub 

Wolontariusza – Aktywna Integracja 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Ukryte Marzenia  

w partnerstwie z Fundacją AKME.   

Projekt skierowany był do 180 osób pełnoletnich, pozostających bez pracy, 

biernych zawodowo i zamieszkujących w województwie Wielkopolskim, w tym: 60 osób  

z niepełnosprawnościami, 20 osób z terenów wiejskich, 20 osób uczących się lub 

kształcących się (zaocznie, wieczorowo) w formie: 

− dla wszystkich: indywidualnego wsparcia specjalistów: doradcy zawodowego, 
pracownika socjalnego, psychologa, prawnika oraz grupowych warsztatów  
w ramach Kursu Umiejętności Społecznych,  

− dla 136 osób: szkoleń zawodowych wraz z stypendium,  

− dla 110 osób: 3 – miesięcznych płatnych staży zawodowych,  

REFUNDACJA ŚWIADCZEŃ  INTEGRACYJNYCH  UCZESTNIKÓW  CENTRUM   INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  

• Sfinansowano świadczenia integracyjne wypłacane uczestnikom Centrum Integracji Społecznej przy Centrum 
Charytatywno-Opiekuńczym Caritas w Pile (95 356,99 zł) oraz Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji Nowy 
Horyzont w Róży Wielkiej (569 540,38 zł). 

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA UDZIELONEGO ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM 

PRZEZ PUP W PILE 664 897,37 zł 
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− dla 150 osób: indywidualnego pośrednictwa pracy. 
Dodatkowo, w ramach projektu, planowane było utworzenie KLUBU WOLONTARIUSZA 

dla 36 osób, a w nim: zwiększone wsparcie specjalistów (psycholog, prawnik, doradca 

zawodowy), jednorazowa konsultacja ze stylistą wraz z wizytą u fryzjera. 

 

Ponadto, na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pile informowano  

o możliwości korzystania z usług i instrumentów rynku pracy. 

 

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

 

➢ Upowszechnianie kultury fizycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży 

 

Lp. 
Organizacja, 

która otrzymała wsparcie 

Nazwa wspieranego zadania 
wykonanego 
w 2021 roku 

Wysokość przyznanych środków/ 
wysokość wykorzystanych środków 

I  K O N K U R S  

 

 
15 000 zł/ 15 000 zł 

1. 
Towarzystwo Sportowo - 

Kulturalne Orzeł Osiek 

Trenujemy, walczymy, 
zwyciężamy 

2 000 zł/ 2 000 zł 

2. 
Strzelecki Klub Sportowy 

„Inter – Continental” 

Szkolenie strzeleckie uczniów 
szkół średnich powiatu 

pilskiego, przygotowanie do 
otwartych mistrzostw powiatu 

pilskiego pod patronatem 
Starosty Pilskiego 

10 000 zł/ 10 000 zł 
 

3. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Wyrzyska 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej poprzez kajakarstwo  

i kolarstwo 
3 000 zł/ 3 000 zł 

V KONKURS 

 30 000 zł/ 30 000 zł 

4. 
Międzypokoleniowy Klub 

Piłkarski Powiat Pilski 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej poprzez piłkę nożną 

30 000 zł/ 30 000 zł 

VI KONKURS 

 30 000 zł/ 30 000 zł 

5. 
Klub Piłki Siatkowej 

Stalpro Joker Powiat Pilski 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej poprzez piłkę siatkową 

30 000 zł/ 30 000 zł 

VII KONKURS 

 45 000 zł/ 45 000 zł 

6. 

Klub Piłki Siatkowej 
Stalpro Joker Powiat 

Pilski 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej poprzez piłkę 

siatkową 

30 000 zł/ 30 000 zł 
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7. 
Klub Sportowy Futsal 

Powiat Pilski 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej poprzez halową 

piłkę nożną 

10 000 zł/ 10 000 zł 

8. 
Klub Sportowy Basket 

Piła 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej poprzez 

koszykówkę 

5 000 zł/ 5 000 zł 

 

 

➢ Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych  

 

Lp. Organizacja, 
która otrzymała wsparcie 

Nazwa wspieranego zadania 
wykonanego w 2020 roku 

Wysokość przyznanych środków/ 
wysokość wykorzystanych środków 

I KONKURS 

 121 500 zł / 117 000 zł 

1. Stowarzyszenie Orlik Piła 
Cykl Turniejów o Puchar 

Starosty Pilskiego 
10 000 zł / 10 000 zł 

2.  
Stowarzyszenie 

Policjantów przy Szkole 
Policji w Pile 

Cykl imprez sportowo – 
rekreacyjnych 

6 000 zł / 6 000 zł 

3. 
Uczniowski Klub Sportowy 

MARIO-Piła 

Organizowanie imprez 
sportowych i rekreacyjnych  

w tenisie ziemnym "XVI Babolat 
Tour - Piła 2021" pod 

patronatem Starosty Pilskiego 

3 000 zł / 3 000 zł 

4. Klub Sportowy Basket Piła 

XVI Ogólnopolski Turniej 
Koszykówki Ulicznej "Enea 

Streetball Piła 2021" o Puchar 
Starosty Pilskiego 

4 000 zł / 4 000 zł 

5.  Klub Sportowy Basket Piła 

9 i 10 Turniej Koszykówki 
Dziewcząt i Chłopców "Enea 

Basket Cup" o Puchar Starosty 
Pilskiego 

3 500 zł / 3 500 zł 

6. 
Stowarzyszenie Przyjazna 

Wieś 
Sportowo - integracyjny piknik 

pn. "Sołtysówka" 
2 500 zł / 0 zł 

7. 
Nadnotecki Szkolny 
Związek Sportowy 

Cykl eliminacji do Finału 
Powiatowej Olimpiady Dzieci  
i Młodzieży Powiatu Pilskiego 

5 000 zł / 5 000 zł 

8. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Pokrzywnicy 
Cykl imprez sportowo – 

pożarniczych 
2 000 zł / 0 zł 

9. 
Uczniowski Klub 

Żeglarski Wodniak 

Organizacja XXII otwartych 
Regat Żeglarskich o Puchar 

Grodu Staszica 
2 000 zł / 2 000 zł 

10. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Noteć 
Od Malucha do Seniora - 
sportowo – pokoleniowo 

10 000 zł / 10 000 zł 

11. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Sportowiec 
Cykl zawodów kolarskich 

mtb/szosa 
2 000 zł / 2 000 zł 

12. 
Klub Sportowy Sporty 

Walki Piła 
Strefowe eliminacje do 

Mistrzostw Polski w boksie 
7 000 zł / 7 000 zł 

13. 
Klub Sportowy Sporty 

Walki Piła 
VIII Turniej im. Tadeusza 

Pietrzykowskiego 
4 000 zł / 4 000 zł 

14. 
Oddział Okręgowy 
Polskiego Związku 

Sportowo - rekreacyjne pikniki 
seniorów 

4 000 zł / 4 000 zł 
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Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów  

15. 

Oddział Okręgowy 
Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów  

Sportowo - rekreacyjne pikniki 
seniorów 

4 000 zł / 4 000 zł 

16. Stowarzyszenie Eximdi Liga kartingowa 4 000 zł / 4 000 zł 

17. Stowarzyszenie Eximdi 
Turnieje OPEN CUP w bilarda 

i snookera 
3 000 zł / 3 000 zł  

18. 
Klub Sportowy Miron-

Tenis 
Turniej tenisa ziemnego "Fish 

Cup" 
4 000 zł / 4 000 zł 

19. 
Pilski Ludowy Klub 

Sportowy Gwda 

Organizacja Mistrzostw 
Wielkopolski LZS w lekkiej 

atletyce 
1 500 zł / 1 500 zł 

20.  
Pilski Ludowy Klub 

Sportowy Gwda 
Organizacja Ogólnopolskiego 

Mitingu w lekkiej atletyce 
1 000 zł / 1 000 zł 

21. 
Stowarzyszenie Biegów 

Ulicznych 
30. Półmaraton Signifity Philips 

Piła 
10 000 zł / 10 000 zł 

22.  
Organizacja Środowiskowa 

Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu 

Akademickie Mistrzostwa Polski 
w Judo 

3 000 zł / 3 000 zł 

23. 
Okręg Nadnotecki 
Polskiego Związku 

Wędkarskiego 
Cykl zawodów wędkarskich 5 500 zł / 5 500 zł 

24. 
Okręg Nadnotecki 
Polskiego Związku 

Wędkarskiego 

Powiatowe zawody wędkarskie 
dla osób niepełnosprawnych 

3 000 zł / 3 000 zł 

25.  
Nadnotecki Związek 
Brydża Sportowego 

Turnieje Brydża Sportowego 4 000 zł / 4 000 zł 

26. 
Powiatowe Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe 

Organizacja cyklu eliminacji 
do współzawodnictwa o Puchar 

Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego 

4 500 zł / 4 500 zł 

27. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"6" 
Mistrzostwa Polski Młodzików 

i Młodziczek w Judo 
3 000 zł / 3 000 zł 

28. 
Pilskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 

Fizycznej 

Powiatowe meetingi 
lekkoatletyczne 

4 000 zł / 4 000 zł 

29. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Akademia Reissa Piła 
Reiss Cup 2021 - mikołajkowy 

turniej piłki nożnej 
2 000 zł / 2 000 zł 

 

 

➢ Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat  

w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych 
 

Lp. Organizacja, 
która otrzymała wsparcie 

Nazwa wspieranego zadania 
wykonanego w 2021 roku 

Wysokość przyznanych środków/ 
wysokość wykorzystanych środków 

I KONKURS 

 7 000 zł/ 7 000 zł 

1. 

Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 

Sportowe 

Udział w finałach zawodów 
Powiatowych LZS o Puchar 
Marszałka Województwa 

5 500 zł/ 5 500 zł 
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Wielkopolskiego 

2. 

Pilskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 

Fizycznej 

Udział reprezentacji powiatu 
pilskiego w XXVII 

Ogólnopolskich Finałach 
Czwartków LA 

1 500 zł/ 1 500 zł 
 

 

 

➢ Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 

 

Lp. Organizacja, 
która otrzymała wsparcie 

Nazwa wspieranego zadania 
wykonanego w 2021 roku 

Wysokość przyznanych środków/ 
wysokość wykorzystanych środków 

I KONKURS 

 201 500 zł / 201 500 zł 

1. 
Wojskowy Klub Sportowy 

Sokół 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w boksie 
9 000 zł / 9000 zł 

2. Klub Sportowy Pogoń  

Organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych i promowanie 
aktywnego stylu życia u dzieci  

i młodzieży w Gminie Łobżenica 
i Powiecie Pilskim 

3 000 zł / 3 000 zł 

3. Klub Sportowy Basket Piła 
Szkolenie dzieci i młodzieży 

w koszykówce 
40 000 zł / 40 000 zł 

4. 
Wyrzyski Klub Sportowy 

Łobzonka 
Szkolenie w zakresie tenisa 

stołowego 
2 000 zł / 2 000 zł 

5. 
Wyrzyski Klub Sportowy 

Łobzonka 
Szkolenie w zakresie piłki 

nożnej 
2 000 zł / 2 000 zł 

6. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego Joker 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
w Piłce Siatkowej Mężczyzn 

35 000 zł / 35 000 zł 

7. 
Stowarzyszenie Piłki 

Siatkowej Volley 

Szkolenie w zakresie piłki 
siatkowej kobiet poprzez udział 
w rozgrywkach wojewódzkich  

i ogólnopolskich 

4 500 zł / 4 500 zł 

8. 
Uczniowski Klub Żeglarski 

Wodniak 
Szkolenie sportowe dzieci  
i młodzieży w żeglarstwie 

4 000 zł / 4 000 zł 

9. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Sportowiec 
Szkolenie dzieci i młodzieży 

w kolarstwie 
6 000 zł / 6 000 zł 

10. 
Klub Sportowy Sporty 

Walki Piła 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w boksie i kick-boxingu 
30 000 zł / 30 000 zł 

11. 
Klub Sportowy Gwardia 

Piła 

Organizacja szkolenia dzieci 
i młodzieży uzdolnionej 

sportowo w lekkiej atletyce 
15 000 zł / 15 000 zł 

12. 
Klub Sportowy Gwardia 

Piła 

Organizacja szkolenia dzieci 
i młodzieży uzdolnionej 

sportowo w judo 
2 000 zł / 2 000 zł 

13. 
Ludowy Zespół Sportowy 

Noteć Dziembowo 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w piłce nożnej 
2 000 zł / 2 000 zł 

14. 
Uczniowski Klub Sportowy 

Iskra 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w tańcu sportowym 
3 500 zł / 3 000 zł 

15. Pilski Ludowy Klub Szkolenie dzieci i młodzieży  15 000 zł / 15 000 zł 
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Sportowy Gwda w lekkiej atletyce 

16. Klub Sportowy Unia Ujście 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w zakresie piłki nożnej 
7 000 zł / 7 000 zł 

17. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"6" 
Szkolenie dzieci i młodzieży  

w judo 
21 500 zł / 21 500 zł 

 

 

6. Turystyka i krajoznawstwo oraz kultura 

 

A. Organizowanie imprez kulturalnych 

 

Lp. 
Organizacja, 

która otrzymała wsparcie 
Nazwa wspieranego zadania 

wykonanego w 2021 roku 
Wysokość przyznanych środków/ 

wysokość wykorzystanych środków 

II KONKURS 

 10 000 zł/ 10 000 zł 

1. 

Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji 

Historycznych i Archeologii 
Wojskowej "Rajtar" 

II Rajd Zdobywców Wału 
Pomorskiego 

4 000 zł / 4 000 zł 

2. 
Koło Gospodyń Wiejskich 

Ujścianki w Ujściu 
Piknik biesiadny 2 500 zł / 2 500 zł 

3. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Wyrzyska 
Cykl imprez kulturalnych 3 500 zł / 3 500 zł 

III KONKURS 

 15 000 zł/ 15 000 zł 

4. 
Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Pile 
Jubileusz XX-lecia Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Pile 
3 500 zł / 3 500 zł 

5. 
Stowarzyszenie Muzyki 

Alternatywnej „Piła 
Elektryczna” 

Spotkania z muzyką- Warsztaty 
dla Mieszkańców 

8 000 zł / 8 000 zł 

6. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Wyrzyska 
Kulturalnie z TWP 3 500 zł / 3 500 zł 

IV KONKURS 

 23 000 zł/ 23 000 zł 

7. 
Fundacja Polskich 

Solistów 

Letnia Scena Klasyczna: 
Pocztówki z Hollywood 

23 000 zł / 23 000 zł 

 

 

B. Działalność Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu 

 

Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa w okresie objętym sprawozdaniem 

wspierało przede wszystkim inicjatywy przyczyniające się do rozwoju społeczno-

gospodarczego terenów objętych siecią kolejki wąskotorowej, w tym związanych z lokalną 

polityką przewozową osób, aktywną ochroną dziedzictwa technicznego na obszarze 

Powiatu Pilskiego. Towarzystwo posiada doskonałe warunki dla rozwoju kultury 
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technicznej, kultywowania tradycji technicznych oraz wiedzy w zakresie dziejów nauki  

i techniki.  

Imprezy organizowane na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu są 

doskonałą okazją do aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego oraz poznawania 

walorów turystycznych naszego powiatu.  

Dzięki pomocy finansowej przyznanej dla Powiatu Pilskiego przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w wysokości 11 000,00 zł, możliwe było uruchomienie 

letnich przewozów pasażerskich (w dniach od 4 lipca 2021 r. do 29 sierpnia 2021 r.) 

 

 
 

Członkowie Towarzystwa Wyrzyska Kolejka Powiatowa w 2021 roku wykonali 

renowację parowozu HF Henschel oraz rozpoczęli remont wagonu technicznego 

(ratunkowego). Wymieniono podkłady na torze wjazdowym do hali parowozowni i na 

torze odstawczym przy parowozowni na terenie stacji w Białośliwiu. Na bieżąco 

przeprowadzano odkrzaczanie i usuwanie zarośli na odcinku Pobórka Wielka  

– Nieżychowo.  

Wykonano częściową wymianę instalacji wodnej przy parowozowni, a także 

wymianę poszycia dachu na budynku socjalnym. Powyższe działania remontowe pokryte 

zostały z własnych środków finansowych Towarzystwa Wyrzyska Kolejka Powiatowa. 

 

7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

 

Organizacje pozarządowe realizowały swoje zadania statutowe przy współpracy 

nawiązanej z placówkami oświatowymi z terenu powiatu pilskiego. Rola organizacji 

pozarządowych w oświacie to przede wszystkim pomoc szkole przy realizacji działalności 
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programowej. Organizacje pozarządowe w 2021 r. przyczyniły się do rozwiązywania 

problemów nierówności szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo  

i rozpowszechnianie edukacji w szczególności na obszarach wiejskich. Wspierały również 

system oświaty poprzez organizację edukacji pozaszkolnej oraz tworząc inicjatywy 

społeczne i edukacyjno-wychowawcze na rzecz dobra wspólnego. 

 

A. Rozwijanie wolontariatu w szkole 

Rola i formy wspierania systemu oświaty przez organizacje pozarządowe wynikają  

z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

wolontariat 

Lp. 
Organizacja, 

która otrzymała wsparcie 
Nazwa wspieranego zadania 

Sposób wykonania zadania, efekty 
jego realizacji 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE 

1. 
Ośrodek Misyjny w Etiopii 

Caritas SPES Odessa 
Akcja „III paczka do Etiopii” 

 

Zbiórka funduszy na zakup materiałów 
opatrunkowych i środków 

pielęgnacyjno – higienicznych dla osób 
poszkodowanych w wojnie domowej  

w Etiopii w Tigrey. Kształtowanie 
postawy pomocy drugiemu 

człowiekowi 

2. Fundacja Siepomaga 

Udział wolontariuszy w akcji 
zbierania funduszy na 

rehabilitację ucznia I LO 
 

Zaangażowanie wolontariuszy w akcję. 
Kształtowanie właściwych postaw  

i relacji międzyludzkich 

3. Wolontariat Misyjny 
Udział wolontariuszy w 

spotkaniach informacyjnych 
Kształtowanie postawy otwartości na 

potrzeby drugiego człowieka 

4. 
Stowarzyszenie Zdążyć z 

Pomocą 

Udział społeczności I LO w Pile  
w akcji „POMOC DLA OLIWKI”  

- zbierania funduszy na 
rehabilitację uczennicy szkoły 

podstawowej w Pile 

Kształtowanie właściwych postaw  
i relacji międzyludzkich 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PILE 

1. 
Stowarzyszenie Biegów 
Ulicznych  

Pomoc młodzieży przy obsłudze 
sędziowskiej podczas 

półmaratonu Signify Piła 

Zaangażowanie społeczne młodzieży  
w sprawy powiatu, pokazanie 

młodzieży sposobu na spędzanie 
wolnego czasu. 

2. Szlachetna paczka 
Pomoc w organizacji Szlachetnej 

Paczki 
 

Propagowanie wśród uczniów idei 
niesienia bezinteresownej pomocy 

potrzebującym 

3. 
Szkolny Klub Wolontariatu 

„Zawsze Pomocni” 

Udział wolontariuszy z klubu  
w akcjach i wydarzeniach 
koordynowanych przez 

Stowarzyszenie Powiatowe 
Forum Wolontariatu 

Niesienie pomocy potrzebującym, 
kształtowanie właściwych postaw  

i relacji międzyludzkich 
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4. Pilscy Patrioci 

Pomoc dla Polaków 
mieszkających  

na Wileńszczyźnie, zbiórka 
żywności, chemii gospodarczej 

Aktywna działalność wolontariatu 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY TEATRALNEJ W PILE 

1. 

Stowarzyszenie Powiatowe 
Forum Wolontariatu, 

Szkolny Klub Wolontariatu 
„Zawsze Pomocni” 

Udział wolontariuszy  
w wydarzeniach koordynowanych 

przez Stowarzyszenie, udział 
wolontariuszy w akcjach 

charytatywnych 

Niesienie pomocy potrzebującym, 
kształtowanie właściwych postaw  

i relacji międzyludzkich 

2. Polski Czerwony Krzyż 
Udział wolontariuszy szkoły z koła 

Młodych Krwiodawców w akcji 
krwiodawstwa 

Niesienie pomocy potrzebującym, 
kształtowanie właściwych postaw  

i relacji międzyludzkich 

3. 
Związek Sybiraków – Oddział     

w Pile 

Pomoc wolontariuszy  
w organizacji wydarzeń 

organizowanych przez Związek 

Aktywna działalność wolontariatu, 
propagowanie postaw patriotycznych 

i wiedzy historycznej 

4. 
Towarzystwo Pomocy 
Chorym im. Sługi Bożej 

Stanisławy Leszczyńskiej 

Udział w zbiórce pieniędzy  
na doposażenie hospicjum 

Niesienie pomocy potrzebującym, 
promocja idei wolontariatu 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE 

1. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

Pomoc ubogim rodzinom – 
zorganizowanie paczek 

żywnościowych dla najuboższych 
uczniów w szkole 

Niesienie pomocy potrzebującym, 
kształtowanie właściwych postaw  

i relacji międzyludzkich 

2. 
Związek Stowarzyszeń Pilski 

Bank Żywności 

Udział uczniów w zbiórce 
żywności dla Pilskiego Banku 

Żywności 

Rozpowszechnianie wśród młodzieży 
dobrowolnego, bez korzyści 

majątkowych niesienia pomocy innym 

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE 

1. 
Stowarzyszenie Powiatowe 

Forum Wolontariatu 

Współpraca w zakresie pomocy 
uczniów w Dziennym Domu 
Opieki Społecznej (opieka  

i pomoc osobom starszym); 
coroczna rekrutacja uczniów do 

pracy wolontarystycznej 

Reklama i promocja idei wolontariatu; 
wychowanie w duchu empatii oraz 

szacunku do starszych 
i potrzebujących, pomoc konkretnym 
osobom lub placówkom w zbieraniu 
funduszy na działalność lub leczenie 

2. 
Fundacja Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 
Zbiórka podczas finału 29 Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Współudział w zbiórce funduszu na 
specjalistyczny sprzęt medyczny  

dla laryngologii, otolaryngologii i na 
diagnostykę głowy  

3. Stowarzyszenie Agama 
Przygotowanie paczki dla 

Nepalskich Mniszków/ adopcja 
serca 

Propagowanie wśród uczniów idei 
bezinteresownej pomocy 

potrzebującym, zaangażowanie  
w organizację pomocy najbiedniejszym 

 

4. Stowarzyszenie „Wiosna” 
Praca wolontariuszy w ramach 

projektu Szlachetna Paczka 

Propagowanie wśród uczniów idei 
bezinteresownej pomocy 

potrzebującym, zaangażowanie  
w organizację pomocy najbiedniejszym 

 

5. 
Pilskie Hospicjum im. Sługi 

Bożej Stanisławy 
Kwesta na Cmentarzu 

Komunalnym 
Zakupienie potrzebnego sprzętu 

Wzmocnienie rangi idei  wolontariatu. 
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Leszczyńskiej Udział w zbiórce pieniędzy na 
doposażenie hospicjum 

Przekazywanie istoty szacunku do 
starszych i potrzebujących 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W PILE 

1. 
Akcja pod patronatem p. 

Starosty 
„Dla Oliwii” 

Zakup lodów z Manufaktury lodów 
prawdziwych-KRÓWKA- wsparcie 

leczenia i rehabilitacji Oliwii potrąconej 
przez pociąg 

2. 
Salezjański Ośrodek Misyjny 

w Warszawie  
Wsparcie finansowe ofiar wojny 

w Tigraju w Etiopii 

Zaangażowanie młodzieży  
w akcję, uwrażliwienie na potrzeby 

innych 

3. 
Wolontariat Misyjny przy 

Parafii Św. Rodziny 
Zbiórka opatrunków dla Afryki  

Zaangażowanie młodzieży  
w akcję, uwrażliwienie na potrzeby 

innych 

4. Redemptoris Misjo „Kup Pan szczotkę” 
Zebrano 273 szczoteczki oraz 114 sztuk 

past do zębów 

5. 
Wolontariat Misyjny przy 

Parafii Św. Rodziny 

Zbiórka żywność w okresie 
przedświątecznym dla dwóch 
rodzin, które wzięliśmy jako 

szkoła pod opiekę 

Zaangażowanie młodzieży  
w akcję, uwrażliwienie  

na potrzeby innych 
 

6. Salezjański Ośrodek Misyjny Dożywianie dzieci w Etiopii 
Zaangażowanie młodzieży  

w akcję, uwrażliwienie  
na potrzeby innych 

7. Redemptoris Misjo Adopcja na odległość 
Ze zbiórki pieniężnej 500 zł 

zaadoptowano szkołę 

8. 
Stowarzyszenie Dzieci 
Niepełnosprawnych 

„Uśmiech” 
Akcja „Paczuszka dla maluszka” 

Zebraliśmy 27 paczek dla maluszków 
 

9. 
Salezjański Ośrodek 

Wychowawczy w Trzcińcu 

Zbiórka książek dla 
wychowanków 

 

Zaangażowanie młodzieży  
w akcję, uwrażliwienie  

na potrzeby innych 

10. 
Towarzystwo Pomocy 

Chorym im. Sł. Bożej St. 
Leszczyńskiej w Pile 

Zbiórka na rzecz Hospicjum i 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

w Pile 

Zaangażowanie młodzieży  
w akcję, uwrażliwienie  

na potrzeby innych 

11. 
Towarzystwo Pomocy 

Chorym im. Sł. Bożej St. 
Leszczyńskiej w Pile 

„Kartka na święta” 
Uczniowie obdarowali świątecznymi 
kartkami 35 podopiecznych pilskiego 

hospicjum. 

12. Wolontariat Misyjny 
Udział wolontariuszy w 

spotkaniach formacyjnych 
Kształtowanie postawy otwartości na 

potrzeby drugiego człowieka 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE 

1. 
Pilskie Centrum 
Wolontariatu 

Pomoc osobom starszym. 
Wsparcie przy organizacji imprez 

dla osób potrzebujących 
 

Pomoc osobom potrzebującym, 
uwrażliwienie na potrzeby innych, 

propagowanie idei pomocy 

2. 
Pilskie Hospicjum im. Sługi 

Bożej Stanisławy 
Leszczyńskiej 

Kwesta na Cmentarzu 
Komunalnym 

Udział w zbiórce pieniędzy na 
doposażenie hospicjum 

 

Zakupienie potrzebnego sprzętu 
Wzmocnienie rangi idei  wolontariatu 

Przekazywanie istoty szacunku do 
starszych i potrzebujących 

3. Szkolny wolontariat 
Organizacja Szkolnej Szlachetnej 

Paczki 
Pomoc uczniom naszej szkoły 

będących w trudnej sytuacji życiowej 
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4. 
Związek Stowarzyszeń Pilski 

Bank Żywności 
Udział w zbiórce żywności dla 

Pilskiego Banku Żywności 
Zaangażowanie społeczne młodzieży  

w pomoc innym 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU 

1. 
Fundacja Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 
Udział wolontariuszy w zbiórce 

finansowej 

Ukształtowanie w uczniach otwartej  
i prospołecznej postawy; uczniowie 

przygotowani do pełnienia roli 
aktywnego i odpowiedzialnego 

obywatela, przejawiają aktywność 
obywatelską 

2. 
Szlachetna paczka-

Akademia Przyszłości-Indeks 
dla Szymona 

Pomoc wolontariuszy w zbiórce 
dla chłopca Szymona 

Kształtowanie wśród uczniów empatii, 
niesienie pomocy potrzebującym, 
przygotowanie do pełnienia roli 

odpowiedzialnego obywatela 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOBŻENICY 

1. 

Księża Misjonarze św. 
Rodziny przy Sanktuarium 

Maryjnym w Górce 
Klasztornej 

Pomoc wolontariuszy raz  
w kwartale 

w przygotowywaniu wysyłek  
i paczek,  

Pomoc przy organizacji Dnia 
Skupienia Apostolstwa  

Niesienie pomocy potrzebującym, 
kształtowanie właściwych postaw  

i relacji międzyludzkich 

2. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci w Łobżenicy 

Współorganizacja i pomoc 
wolontariuszy w imprezach 

środowiskowych 
Niesienie pomocy potrzebującym 

3. 
Parafia św. Trójcy  

w Łobżenicy 
Zbiórka i sprzedaż maskotek 

Pomoc osobom potrzebującym, 
uwrażliwienie na potrzeby innych, 

propagowanie idei pomocy 

4. 
Towarzystwo Miłośników 

Łobżenicy 

Współpraca i pomoc 
wolontariuszy, np. Akcja  
sprzątania parafialnego 

cmentarza 

Zaangażowanie młodzieży  
w akcję, uwrażliwienie  

na potrzeby innych 

ZESPÓŁ PLACÓWEK WYCHOWAWCZYCH W ŁOBŻENICY 

1. 
Schronisko dla psów i kotów 

w Rybowie ,,CYWIL”. 
Pomoc w prowadzeniu schroniska 

i opiece nad zwierzętami 

Uwrażliwienie uczniów na los 
bezdomnych zwierząt. Poznanie zasad 

funkcjonowania schroniska dla 
zwierząt 

2. 
Hospicjum Św. Elżbiety  

w Złotowie 
Pomoc w pracach porządkowych   

i pielęgnacyjnych. 

Wdrażanie w właściwych zasad 
społecznych wśród wychowanków. 
Kształtowanie empatii społecznej 

3. 
,,Gramy dla Dawida – warto 

pomagać” 
Pomoc w pracach przy organizacji 

pikniku charytatywnego 

Pomoc osobom potrzebującym, 
uwrażliwienie na potrzeby innych, 

propagowanie idei pomocy 

 

B. Pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym poprzez wsparcie 

finansowe, pozafinansowe oraz uczestnictwo w różnorodnych akcjach 

charytatywnych  

 

➢ Wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez dofinansowanie ich realizacji 
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➢ Udzielanie wsparcia pozafinansowego dla organizacji, w zakresie objętym 

Programem, które w 2021 roku prowadziły akcje charytatywne i otrzymały wsparcie 

pozafinansowe: 

 
 
 

Lp. 
Organizacja, 

która otrzymała wsparcie 
Nazwa wspieranego zadania 

Sposób wykonania zadania, efekty 
jego realizacji 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE 

1. 
Fundacja Siepomaga 

 

Udział wolontariuszy, 
organizowanie aukcji na stronie  

I LO w celu zbierania funduszy na 
rehabilitację ucznia I LO 

Zaangażowanie wolontariuszy w akcję. 
Kształtowanie właściwych postaw  

i relacji międzyludzkich 
 

2 
Stowarzyszenie Zdążyć z 

Pomocą 

Udział społeczności I LO w Pile  
w akcji „POMOC DLA OLIWKI”  

- zbierania funduszy na 
rehabilitację uczennicy szkoły 

podstawowej w Pile 

Kształtowanie właściwych postaw                    
i relacji międzyludzkich 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PILE 

1. Polski Czerwony Krzyż 
Honorowe krwiodawstwo –   

2 akcja krwiodawstwa (około  
20 litrów) 

Wdrożenie młodzieży  
do organizacji akcji w szkole – szereg 

działań organizacyjnych do 
zrealizowania zabezpieczenia 

technicznego akcji. Wdrożenie do 
działania w ramach Honorowego 

Krwiodawstwa – udział w akcji 
oddawania krwi 

2. 
Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 
„Słoneczko”  

Koordynowanie charytatywnej 
całorocznej zbiórki plastikowych 

nakrętek dla chorego dziecka 
z przeznaczeniem na leczenie 

i rehabilitację 

Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby 
innych osób będących w trudnej 

sytuacji życiowej 

3. 
Stowarzyszenie Centrum 

Wolontariatu w Pile 
Udział w akcji zakupy dla seniora  

w czasie pandemii 

Uwrażliwienie uczniów 
 na potrzeby osób starszych, 

schorowanych 
 

4. 
Stowarzyszenie Forum  

Wolontariatu 

Udział wolontariuszy, 
zorganizowanie zbiórki funduszy 

na leczenie Klaudii, uczennicy 
szkoły podstawowej nr 7 

Zaangażowanie wolontariuszy w akcje, 
kształtowanie właściwych postaw  

i relacji międzyludzkich 

5. 
Stowarzyszenie Forum 

Wolontariatu 
 

Zbiórka funduszy na rehabilitację 
Oliwki podczas obchodów Święta 

Niepodległości 

Uwrażliwienie uczniów na potrzeby 
innych, kształtowanie właściwych 

postaw 

6. 
Szkolny Klub Wolontariatu 

 
Organizacja Szkolnej Świątecznej 

Paczki 
Pomoc uczniom naszej szkoły 

będących w trudnej sytuacji życiowej 

7. Fundacja Misyjna Salvatti.pl 
Akcja zbiórki telefonów 

komórkowych na rzecz misji 

Zaangażowanie wolontariuszy w akcje, 
kształtowanie właściwych postaw  

i relacji międzyludzkich 

8. Towarzystwo Nasz Dom Góra grosza 
Uwrażliwienie uczniów na potrzeby 
innych, kształtowanie właściwych 
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postaw 

9. 
Fundacja Pomocy 

Humanitarnej Redemptoris 
Missio 

Akcja „Kup Pan szczoteczkę”  
– zbiórka szczoteczek i past do 

zębów i osobistych środków 
czystości 

Zaangażowanie wolontariuszy w akcje, 
kształtowanie właściwych postaw  

i relacji międzyludzkich 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE 

1. 
Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 
„Słoneczko” w Złotowe 

Zbiórka nakrętek 

Propagowanie wśród uczniów empatii, 
potrzeby niesienia pomocy każdemu  

w trudnej sytuacji życiowej; 
propagowanie akcji społecznych 

2. 
Ośrodek Wsparcia dla kobiet 

z dziećmi w Pile 
Stworzenie paczki dla dzieci  

z okazji Mikołajek 
Zaangażowanie młodzieży  w akcję, 
uwrażliwienie na potrzeby innych 

3. Parafia św. Rodziny w Pile Stworzenie bombek świątecznych 

Zaangażowanie młodzieży  w akcję, 
uwrażliwienie na potrzeby innych, 

sprawienie radości osobom chorym, 
samotnym 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE 

1. 
Fundacja Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

Zbiórka pieniędzy podczas finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy 
Propagowanie akcji charytatywnych 

2. 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Domu Dziecka w Pile 
 

Organizacja pomocy dzieciom  
w nauce, codziennych 

obowiązkach 
Zbiórka przyborów szkolnych dla 

dzieci 

Propagowanie wśród uczniów empatii, 
potrzeby niesienia pomocy dzieciom 

3. 

Związek Stowarzyszeń  
Pilski Bank Żywności 

 
 

Udział w cyklicznych 
świątecznych zbiórkach żywności 

Zaangażowanie młodzieży  
w bezinteresowną pomoc 

potrzebującym 

4. 
Fundacja Onkologiczna 

Rakiety 
Zbiórka książek dla pacjentów 

oddziałów onkologicznych 

Zaangażowanie młodzieży  
w bezinteresowną pomoc 

potrzebującym i kształtowanie 
właściwych postaw i relacji 

międzyludzkich 

5. Fundacja „Gdy liczy się czas” 
Zbiórka pieniędzy na dzieci 

przebywające na oddziałach 
onkologicznych 

Propagowanie wśród uczniów empatii, 
potrzeby niesienia pomocy dzieciom 

6. Towarzystwo Nasz Dom 

Góra Grosza - zbiórka drobnych 
monet dla najbardziej 

potrzebujących dzieci, które nie 
wychowują się w swojej rodzinie 

Propagowanie wśród uczniów empatii, 
potrzeby niesienia pomocy dzieciom, 
propagowanie akcji charytatywnych 

7. Fundacja DKMS 
Zorganizowanie Wirtualnego Dnia 

Dawcy Szpiku 

Zaangażowanie młodzieży  
w bezinteresowną pomoc 

potrzebującym i kształtowanie 
właściwych postaw i relacji 

międzyludzkich 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W PILE 
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1. 
 

Wolontariat Misyjny przy 
Parafii Św. Rodziny  

Zbiórka żywność w okresie 
przedświątecznym dla dwóch 
rodzin, które wzięliśmy jako 

szkoła pod opiekę 

Zaangażowanie młodzieży  
w akcję, uwrażliwienie na potrzeby 

innych 

2. 
Komitet organizacyjny 
kampanii BohaterON 

Udział uczniów w akcji 
upamiętniającej uczestników 

Powstania Warszawskiego  

Propagowanie wśród uczniów pamięci 
o uczestnikach Powstania 

Warszawskiego. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY TEATRALNEJ W PILE 

1. 
Fundacja Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 
Zbiórka podczas finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Propagowanie akcji charytatywnych, 
Wzrost wrażliwości młodzieży względem 

potrzebujących 

2. Ochotnicza Straż Pożarna Udział w akcji charytatywnej 
Propagowanie wśród uczniów idei 

bezinteresownej pomocy najbardziej 
potrzebującym 

3. Fundacja Miluszków 
Udział w akcji zbiórki karmy dla 

zwierząt do schroniska 
Propagowanie akcji charytatywnych 

i pomocy zwierzętom 

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE 

1. Stowarzyszenie „Wiosna” 
 

Pomoc w organizacji akcji  
„Szlachetna Paczka” 

Propagowanie wśród uczniów idei 
niesienia bezinteresownej pomocy 

potrzebującym; zaangażowanie  
w organizację pomocy 

najbiedniejszym, przekazanie pomocy 
rzeczowej dla rodzin potrzebujących 

2. 
Fundacja Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy  
z siedzibą w Warszawie 

Zbiórka podczas finału 29 Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Wzrost wrażliwości młodzieży 
względem potrzebujących 

3. 
Towarzystwo Pomocy 
Chorym im. Sługi Bożej 

Stanisławy Leszczyńskiej 

Zbiórka funduszy na budowę 
hospicjum 

Zaangażowanie młodzieży  
w akcję, uwrażliwienie  

na potrzeby innych 

4. 
Szkolne Koło Wolontariatu 

Zespołu Szkół 
Gastronomicznych 

Zbiorka karmy dla zwierząt ze 
schroniska 

 

Zaangażowanie młodzieży  
w akcję, uwrażliwienie 

 na potrzeby innych 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOBŻENICY 

1. Towarzystwo Nasz Dom 
Pomoc dzieciom będącym  poza 

rodziną – w domach dziecka 

Propagowanie wśród uczniów idei 
niesienia bezinteresownej pomocy 

potrzebującym 

2. 

Towarzystwo Przyjaciół 
dzieci Koło Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych  
„Rodzina” 

Całoroczna zbiórka plastikowych 
nakrętek dla dzieci 
niepełnosprawnych  

z przeznaczeniem na rehabilitacje  
i leczenie 

 

Bezinteresowna pomoc najbardziej 
potrzebującym 

3. Stowarzyszenie „Wiosna” Projekt „Szlachetna Paczka” 
Zaangażowanie młodzieży  

w akcję, uwrażliwienie  
na potrzeby innych 

4. 
Szkolny Klub Wolontariusza 

przy Zespole Szkół  
w Łobżenicy 

Akcja „Razem na Święta”, 
życzenia oraz słodka 

niespodzianka zrobiona przez 
młodzież dla seniorów z gminy 

Łobżenica 

Propagowanie wśród uczniów idei 
niesienia bezinteresownej pomocy 

potrzebującym 
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5. Fundacja Złotowianka 

Całoroczna zbiórka plastikowych 
nakrętek dla dzieci 
niepełnosprawnych  

z przeznaczeniem na rehabilitacje  
i leczenie 

Bezinteresowna pomoc najbardziej 
potrzebującym 

6. 
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
w Łobżenicy 

Akcja „Zostań Świętym 
Mikołajem” 

Bezinteresowna pomoc najbardziej 
potrzebującym 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU 

1. 
Fundacja Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 
 

Przekazanie fantów na licytację 

Ukształtowanie w uczniach otwartej  
i prospołecznej postawy, uczniowie 

przygotowani do pełnienia roli 
aktywnego i odpowiedzialnego 

obywatela, uczniowie przejawiają 
aktywność obywatelską 

2. 
Międzynarodowa 

Organizacja Pozarządowa 
Amnesty International 

Maraton Pisania Listów  
w obronie praw człowieka 

Ukształtowanie w uczniach otwartej  
i prospołecznej postawy; 

Uwrażliwienie młodzieży na globalne 
problemy społeczne 

3. 
Szlachetna Paczka- 

Akademia Przyszłość 
Indeks dla Szymon- pomoc 

chłopcu 

Ukształtowanie w uczniach otwartej  
i prospołecznej postawy; 

Uwrażliwienie młodzieży na globalne 
problemy społeczne 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PILE 

1. 
Fundacja Eco Textil – 

Od Was dla Was 

Pomoc w koordynowaniu 
całorocznej akcji wypożyczania 

sprzętu przeznaczonego na 
rehabilitację 

Nieodpłatne wypożyczanie sprzętu, 
pomoc osobom potrzebującym 

wparcia przy rehabilitacji 

 

 

 

C. Organizacja zajęć pozaszkolnych o charakterze edukacyjnym, konkursów, 

warsztatów, olimpiad 

 

edukacja 

Lp. 
Organizacja, 

która otrzymała wsparcie 
Nazwa wspieranego zadania 

Sposób wykonania zadania, 
efekty jego realizacji 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE 
 

1. 
Strzelecki Klub Sportowy 

 „Inter-Continental” 
Treningi strzeleckie dla uczniów  

na strzelnicy 

Poprawa wyników strzeleckich, 
praca nad sobą, rozwój 

umiejętności 

2. 
Fundacja Centrum 

Edukacji Obywatelskiej 

Projekt „Program Młodzi w Akcji+ pod 
hasłem Niepełnosprawni są wśród nas 

Pokazanie społeczności liceum 
przykładów ludzi 

niepełnosprawnych 
pokonujących bariery dnia 
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codziennego 

3. 
Fundacja Instytut Edukacji 

Pozytywnej 
Projekt „Szkoła pozytywnego myślenia” 

Udział w zajęciach i nabycie 
wiedzy dot. wpływu technologii 

na życie człowieka –  
w szczególności na jego zdrowie 

psychiczne i fizyczne 

4. Polska Akcja Humanitarna Projekt „Szkoła humanitarna” 
Udział w zajęciach kształtuje 
krytyczne myślenie i postawę 

otwartości 

5. Fundacja Konsumentów 

Kampania społeczna 

„Paragrafy bez gafy” 

Młodzież w sposób przystępny 
pozyskała na temat prawa 

pracy, prawa konsumenckiego 
i prawa lokalowego. 

6. 

Fundacja Orange, 
Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa 
Informatycznego, 

Instytut Spraw 
Publicznych 

Projekt  Lekcja Enter 

Udział nauczycieli w projekcie, 
czego efektem jest 

podniesienie kompetencji 
cyfrowych, szczególnie  
w użyciu narzędzi TIK 

7. 

Stowarzyszenie Jakości 
Systemów 

Informatycznych 

Projekt #30minToIT 

Połączone siły edukacji i praktyki 

Uczniowie mieli możliwość 
poznania realiów pracy 

przedsiębiorców i 
pracowników firm IT. 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PIŁCE SIATKOWEJ W PILE 

1. 

Uczniowski Klub Sportowy 
Szkoła Mistrzostwa 

Sportowego Joker Piła 

 

Uczestnictwo chłopców  
w programowych zajęciach sportowych  

LO MS 
Możliwość rozgrywania zawodów 

sportowych i turniejów na obiektach 
powiatu i nowej hali sportowej 

II miejsce w turnieju Warszawa 
Cap kategoria junior-grudzień, II 
miejsce w turnieju w Olsztynie 

kategoria kadet 
Udział w rozgrywkach ligowych  

w ramach przygotowań do 
Finałów Mistrzostw Wielkopolski, 

I miejsce  
w kategorii junior i II miejsce  

w kategorii kadet 
- Mistrzostwo Wielkopolski 
Juniorów 2021 -III miejsce  

w Wielkopolsce  
w kategorii Kadet 

-I miejsce w Ćwierćfinale 
Mistrzostw Polski Kadetów 2021 -
3 miejsce w półfinale Mistrzostw 

Polski Kadetów 2020 
-3 miejsce w Ćwierćfinale 

Mistrzostw Polski Juniorów 
-uczestnictwo w systemie 

rozgrywek Wielkopolskiego  
i Polskiego Związku Piłki 

Siatkowej w kategoriach kadet  
i junior 2021 

https://www.facebook.com/hashtag/30mintoit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVfICV7GAQHHJcYShEv6t2b28rZZ_C1jRwEyXNBxPsGLVQYb5hvog7GgnghFT4tih7rVU0VmRPHa2eZKo0xczdWrb4-jAcORUq72DRJyHrCgadXKOs8x7THq-0kXbsWF9LXxCqxzkVWbH1o8mENVgMorWFmYzv-IMLxu7HMXbzdJfRBDM7UsGM-qqTHfqGmxns&__tn__=*NK-R
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2. 
Stowarzyszenie Piłki 
Siatkowej Volley Piła 

Uczestnictwo dziewcząt w programowych 
zajęciach sportowych LO MS 

Możliwość rozgrywania zawodów 
sportowych i turniejów na obiektach 

powiatu 
 

- III –m-ce. o Mistrzostwo Wlkp.  
w piłce plażowej Udział w 

rozgrywkach ligowych w ramach 
przygotowań do Finałów 
Mistrzostw Wielkopolski,  

w kategorii juniorka i w kategorii 
kadetka 

-uczestnictwo w systemie 
rozgrywek Wielkopolskiego 
Związku Piłki Siatkowej w 

Poznaniu w kategoriach kadetka  
i juniorka 2021 

3. 
Polski Związek Piłki 

Siatkowej 
 

Uczestnictwo w programie Siatkarskich 
Ośrodków Szkolnych 

- rozwijanie umiejętności uczniów  
w szkoleniu centralnym, wysokie 

miejsce w rankingu 
ogólnopolskim; 

- zawodnik-uczeń I klasy LO MS 
przekazany  

do SMS Spała do szkolenia  
w reprezentacji Polski 

-kontynuacja uczestnictwa 
siatkarskiej młodzieży szkoły  

w programie szkolenia 
centralnego, weryfikacja 

potencjału uczniów  
i uczennic, szkolenie trenerów  

w zakresie zawodowej 
specjalizacji 

-uczeń przekazany na NLO PZPS 
SMS Spała zdobył w 2021 z 

reprezentacją Polski złoty medal 
Mistrzostw Świata U-19 oraz 
drugi uczeń biorący udział w 

szkoleniu centralnym, brązowy 
medal Mistrzostw Europy U-17 

4. Klub Sportowy Basket Piła 

Uczestnictwo dziewcząt w programowych 
zajęciach sportowych LO MS 

Możliwość rozgrywania zawodów 
sportowych i turniejów na obiektach 

powiatu 

Udział w rozgrywkach ligowych  
w ramach przygotowań do 

Finałów Mistrzostw Wielkopolski, 
w kategorii juniorka i w kategorii 

kadetka 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PILE 

1. 
Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa 
Organizacja zbiórki krwi  

na terenie szkoły 
Propagowanie idei pierwszej 

pomocy 

2. 
CEO- Centrum Edukacji 

Obywatelskiej 
Program: Ekologiczna szkoła 

Propagowanie postaw 
ekologicznych poprzez projekt 

młodzieżowy 
(rozpoczęcie projektu 20.09.2021 

zakończenie 31.05.2022) 

3. 
Fundacja CEO – Centrum 
Edukacji Obywatelskiej 

Młodzi w akcji – kampania zaufania - walka 
z hejtem 

Uświadomienie społeczności 
uczniowskiej, rodziców  

i nauczycieli w sprawie problemu 
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hejtu i związanych  
z tym zagrożeń (koniec projektu 

jest przewidziany na  
14.02.2021 r.) 

4. 
Stowarzyszenie Pilski Klub 

Amazonek 
Warsztaty profilaktyczne 

Poszerzenie zakresu wiedzy 
uczennic na wybrane tematy 

5. PSSE w Pile 
Szkolenie w ramach projektu „Młodzieżowi 

Liderzy Zdrowia - kontra HIV” 

Poszerzenie zakresu wiedzy 
uczniów 

 na wybrane tematy 

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE 

1. 
Polski Czerwony Krzyż 

Oddział Piła 
Organizacja szkoleń w zakresie pierwszej 

pomocy dla uczniów 

Propagowanie idei pierwszej 
pomocy, pokazy dla uczniów oraz 

udział w konkursach 

2. 

PTMS – Polskie 
Towarzystwo Schronisk 

Młodzieżowych 
w Warszawie  

Działalność szkolnego koła PTTK, zachęcanie 
uczniów klas turystycznych i hotelarskich  
do członkostwa; organizowanie spotkań 
edukacyjnych na temat atrakcji powiatu 

pilskiego oraz regionu Wielkopolski, 
organizowanie wycieczek krajoznawczo  

– turystycznych oraz rajdów rowerowych, 
spotkania z ciekawymi ludźmi 

Krzewienie w swoim środowisku 
wiedzy o działalności PTSM, 

propagowanie wiedzy o regionie  
i powiecie pilskim. 

Promowanie turystyki 
kwalifikowanej i edukacyjnej  

w środowisku młodzieży szkolnej. 
Odbył się rajd rowerowy 

,,Śladami bunkrów" Piła i okolice, 
w trakcie którego uczestnicy 

odwiedzili kilka bunkrów  
w okolicach jeziora Płotki. 

Zorganizowano wycieczkę do 
Muzeum Kultury Ludowej  

w Osieku nad Notecią.  Podczas 
zwiedzania skansenu uczniowie 
mieli możliwość zapoznania się  
z historią oraz kulturą regionu   

i nie tylko. 
Uczestnictwo w spotkaniu 

"Kosmiczne Opowieści" z Panem 
Karolem Wójcickim - 

podróżnikiem i astronomem 

3. Stowarzyszenie Orlik Piła 
Współpraca w zakresie organizowania 

turnieju sportowego „Tor przeszkód dla 
wszystkich" 

Działania w celu propagowania 
zdrowego stylu życia oraz sportu, 

a w szczególności piłki nożnej 
wśród dzieci, młodzieży  

i dorosłych. 

4. 
Fundacja CEO - Centrum 
Edukacji Obywatelskiej 

Udział w projekcie ,,Czytam w bibliotece’’ 

Popularyzacja czytelnictwa, 
młodzież rozwija własne talenty, 

organizacja wieczorku 
poetyckiego 

5. 
Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Pile 

Współpraca w zakresie koła młodego 
technologa, współudział słuchaczy UTW  

i uczniów w szkoleniach, warsztatach 
związanych z upowszechnianiem projektów 

unijnych 

Udział słuchaczy UTW  
w warsztatach smaczna 
Portugalia oraz uczniów  

i opiekunów w wykładzie 
audytoryjnym „potrawy 

świąteczne” 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE 

1. Fundacja Legalna Kultura 
Udział w projektach – Kultura  

Na Widoku 

Świadome uczestniczenie  
w kulturze i wyrabianie nawyku 

korzystania z jej legalnych źródeł 

2. 
Fundacja CEO - Centrum 
Edukacji Obywatelskiej 

Udział w projektach 
Inicjowanie działań 

samorządowych 

3. 
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych EFFATA 
Aktywne uczestnictwo w życiu politycznym 

RP 

Ułatwienie społeczeństwu 
kontaktów z instytucjami  
i organizacjami krajowymi 

 i międzynarodowymi, 
pogłębienie więzi społecznych  
w społecznościach lokalnych 

4. 
Towarzystwo Przyjaźni 

Polsko- Francuskiej 
Akcje, konkursy 

Udział uczniów w projektach 
polskich i francuskich oraz 

konkurach 

5. 
Stowarzyszenie 

Dziennikarzy Polskich 
Udział młodzieży w warsztatach, konkursach 

o randze ogólnopolskiej 

Udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Dziennikarzy 

w Bydgoszczy oraz projektach 
o tematyce medialnej, udział 

w warsztatach dziennikarskich 

6. 

 
Instytut Książki wraz z 
Krakowskim Biurem 
Festiwalowym oraz 

platformą e-bookową 
Woblink.com. 

Udział uczniów w projekcie „Upoluj swoją 
książkę” 

Popularyzacja różnych form 
książki elektronicznej (e-booki, 
audiobooki); udział w licznych 

konkursach; ukazanie 
czytelnictwa jako atrakcyjnej 

formy spędzania wolnego czasu 

7. 
Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Pile 

Podejmowanie wspólnych działań  
ze słuchaczami UTW 

Udział młodzieży  
w uroczystościach 

organizowanych przez UTW oraz 
wsparcie w organizacji różnych 

przedsięwzięć 

8. 

Organizacja WeWorld 
GVC, Fundacja Kupuj 

Odpowiedzialnie, Fundacja 
Fairtrade Polska 

Udział uczniów w projekcie „Klimat na 
zmiany” 

Udział młodzieży w debatach; 
Wygrana młodzieży w finale 

ogólnopolskim, udział w finale 
europejskim 

9. Fundacja EuroWeek 
Udział uczniów w warsztatach językowych 

EuroWeek Szkoła Liderów 

Udział młodzieży w warsztatach 
językowych, doskonalenie 
umiejętności językowych 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOBŻENICY 

1. 
Fundacja Centrum 

Edukacji Obywatelskiej 
Realizacja filmowego projektu edukacyjnego 

- Filmoteka szkolna. Akcja 

Rozwijanie zainteresowań 
filmowych uczniów 

 

 
2. 

Stowarzyszenie 
Sympatyków 

Dziennikarstwa 
Młodzieżowego  
w Bydgoszczy 

Realizacja innowacji pedagogicznej 
„Dziennikarstwo – droga do poznania siebie  

i świata” – honorowy patronat 
stowarzyszenia, dodatkowe zajęcia  

dla uczniów liceum 

Rozwój humanistyczno-
dziennikarskich zainteresowań 

młodzieży, doskonalenie 
umiejętności redagowania 

różnorodnych tekstów 
 

3. 

Instytut Książki  
w Warszawie 

 
 

Upoluj swoją książkę - akcja Rozwój czytelnictwa w szkole 

https://www.weworld-gvc.it/en
https://www.weworld-gvc.it/en
https://ekonsument.pl/
https://www.fairtrade.org.pl/
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4. 
Polski Związek Łowiecki  
Zarząd Okręgowy w Pile 

w Pile 

Projekt   dla uczniów Szkoły Podstawowej 
Specjalnej – edukacja przyrodniczo-

ekologiczna, cykl zajęć z edukatorem leśnym 

Poszerzenie wiedzy  
o funkcjonowaniu zwierząt  

i ekologii, przyswojenie przez 
uczniów zasad zachowania się  

w lesie 
 
 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU 

1. 
Fundacja CEO - Centrum 
Edukacji Obywatelskiej 

PoczytajMy – spotkania czytelnicze  
dla młodszych kolegów i koleżanek 

z przedszkoli, szkół podstawowych i świetlic 
 

Popularyzacja czytelnictwa, 
młodzież rozwija własne talenty 

2. 
Fundacja Kultury 

Irlandzkiej  
w Poznaniu 

Projekt: „Irlandia w szkole” 
 

Promocja kultury irlandzkiej 
 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „ISKRA” W PILE 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„ISKRA” 

Udostępnianie pomieszczeń do ćwiczeń – 
współprowadzenie zajęć z akrobatyki 

sportowej i sportowego tańca 
towarzyskiego dla dzieci i młodzieży 

Efektem współpracy jest udział 
dzieci i młodzieży w konkursach 
krajowych, powiatowych oraz 
zdobycie znaczących miejsc na 

podium 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE 

1. 
Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Pile 

Podejmowanie wspólnych działań  
ze słuchaczami UTW 

Współpraca z młodzieżą  
w tworzeniu kanału 

„Budowlanka.tv” oraz filmów 
promujących działania szkoły 

 
2. 

Fundacja Kultury 
Irlandzkiej  

w Poznaniu 
Projekt: „Irlandia w szkole” 

Przeprowadzenie cyklu lekcji 
kulturowych, m.in. na temat 
Świąt Bożego Narodzenia w 

Irlandii, Celtowie – niewidzialni 
przodkowie Irlandczyków, 

„Irlandia w pigułce”, promocja 
kultury irlandzkiej 

3. 
Stowarzyszenie „Nasza 

Budowlanka” 
Wspieranie działań Zespołu Szkół 

Budowlanych w Pile 

Wspieranie działań edukacyjnych 
szkoły poprzez udostępnianie 

sprzętu, organizowanie 
przestrzeni do zajęć praktycznych 
w zawodzie technik architektury 

krajobrazu 

4. Politechnika Poznańska Projekt: „Czas zawodowców BIS” 
Udział uczniów w stażach 

zawodowych 

5. Klub Szkół UNICEF 
Udział w akcji informacyjno-edukacyjnej                 
z okazji Międzynarodowego Dnia Praw 

Dziecka 

Uświadomienie młodzieży praw, 
jakie przysługują dzieciom oraz  

z jakie istnieją instytucje 
pomocowe 

6. 
Powiatowe Centrum 
Edukacji Ekologicznej  

w Pile 

E-wycieczka w ramach projektu „Eko-
Edukacja w Powiecie Pilskim” 

Udział uczniów w e-wycieczce do 
Poznańskiego Parku Naukowo-

Technologicznego (temat: 
Ekologia realna i wirtualna - 
internetowe prawdy i mity) 

7. Stowarzyszenie Inicjatyw Udział młodzieży w „Akcji Sprzątanie Świata Podnoszenie świadomości 
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Społecznych EFFATA – Polska” (w Pile – okolice Zalewu 
Koszyckiego) 

ekologicznej społeczeństwa  
w zakresie ochrony środowiska 

8. 
Stowarzyszenie 

Ekologiczno-Kulturalne 
Klub Gaja 

19. edycja programu „Święto Drzewa” pod 
hasłem – „Dla przyrody!” 

Podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa  

w zakresie ochrony środowiska  
i zmian klimatu poparte 

konkretnymi działaniami - 
sadzeniem i ochroną drzew 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W PILE 

1. 
Strzelecki Klub Sportowy 
„Inter-Continental” Piła 

 
Udział uczniów w treningach strzeleckich Rozwój umiejętności strzeleckich  

2. 
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych EFFATA 
Udział w konkursach 

Poprzez udział w konkursach 
pogłębienie więzi społecznych  
w społecznościach lokalnych 

3. 
Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Pile 

Współpraca w zakresie pomocy w różnego 
rodzaju przedsięwzięciach 

Oprawa muzyczna spotkania 
wigilijnego 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY TEATRALNEJ W PILE 

1. 
Pilskie Stowarzyszenie 
Historyczno - Militarne 

Udział w marszu kondycyjnym 

Udział w wydarzeniach 
partnerskich organizowanych 
przez partnera społecznego, 

podnoszenie sprawności fizycznej 
uczniów klas mundurowych 

2. 
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych EFFATA 

Udział w akcji „Sprzątanie świata” 
Podnoszenie świadomości 

ekologicznej uczniów 

3. 
Pilskie Stowarzyszenie 

Krok po kroku HSA 
Udział w zajęciach edukacyjnych 

Podnoszenie świadomości 
prozdrowotnej uczniów 

i uwrażliwienie na problemy osób 
niepełnosprawnych 

4. 
Stowarzyszenie Pilski Klub 

Amazonek 
Współorganizacja XV Powiatowych 

Obchodów Dnia Zdrowia Piersi 

Popularyzacja profilaktyki 
prozdrowotnej wśród uczniów 

i społeczności lokalnej 

 
konkursy 

Lp. 
Organizacja, 

która otrzymała wsparcie 
Nazwa wspieranego zadania 

Sposób wykonania zadania, 
efekty jego realizacji 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE 

1. 
Polskie Towarzystwo Ochrony 

Przyrody „SALAMANDRA” 

Konkurs dla uczniów szkół 
podstawowych pt. „Płazy i gady” 

 

Udział zainteresowanych 
uczniów w zawodach szkolnych 

i wojewódzkich; poszerzenie 
wiedzy przyrodniczej 
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2. 
Polskie Towarzystwo 

Przyrodników im. Kopernika 
Olimpiada Biologiczna 

Udział zainteresowanych 
uczniów w zawodach I stopnia 

 

3. 
Polskie Towarzystwo 

Chemiczne 
Olimpiada Chemiczna 

Udział zainteresowanych 
uczniów w zawodach  

I II stopnia 
 

4. 
Stowarzyszenie na rzecz 
Edukacji Matematycznej 

Olimpiada Matematyczna 

Udział zainteresowanych 
uczniów w zawodach I, II i III 

stopnia 
Uczeń został finalistą Olimpiady 

5. Liga Ochrony Przyrody Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

Udział zainteresowanych 
uczniów w zawodach  

I, II stopnia 
 

6. 
Polskie Towarzystwo 

Historyczne 
Olimpiada Historyczna 

Udział zainteresowanych 
uczniów w zawodach  

I, II stopnia 

 

7. 
Fundacja Rozwoju Informatyki 

Olimpiada Informatyczna 

Udział zainteresowanych 
uczniów w zawodach I, II 

stopnia 

 

8. 
Polskie Towarzystwo 

Geograficzne 
Olimpiada Geograficzna  

Udział zainteresowanych 
uczniów w zawodach  

I, II stopnia 

9. Fundacja Nauka i Wiedza 
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy 

Chemicznej 

Udział zainteresowanych 
uczniów w zawodach  

I, II stopnia 

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W PILE 

1. 
Nadnotecki Szkolny Związek 

Sportowy 
Zawody sportowe 

Udział uczniów w zawodach 
sportowych 

 

2. 
Fundacja na Rzecz Praw 

Ucznia w Poznaniu 
Olimpiada wiedzy o prawach ucznia 

Udział uczniów w konkursie, 
etap szkolny 

 

3. 
Uniwersytet Ekonomiczny, 

Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego w Poznaniu 

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy 
o Żywności 

Udział uczniów w olimpiadzie  
i zakwalifikowanie się do etapu 

centralnego. Poszerzenie 
zakresu wiedzy na wybrane 

tematy 

4. 
Zespół Szkół Handlowych im. 

Bohaterów Poznańskiego 
Czerwca’56  w Poznaniu 

Etap Okręgowy IX Olimpiady Wiedzy 
Turystyce. 

Udział uczniów w olimpiadzie. 
Poszerzenie zakresu wiedzy na 

wybrane tematy 

5. 
Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja 

Reja w Szczecinie. 
Etap Okręgowy XXVI Olimpiady Wiedzy  

o Żywieniu i Żywności 

III miejsce w etapie okręgowym  
i zakwalifikowanie się do etapu 

centralnego. Poszerzenie 
zakresu wiedzy na wybrane 

tematy. 

 Stowarzyszenie Orlik Piła Turniej sportowy 
W kwalifikacji zespołowej  

II miejsce. 

 
Wyższa Szkoła Gospodarki  

w Bydgoszczy 
Szkolna Olimpiada Wiedzy  

o Hotelarstwie 
Udział uczniów w olimpiadzie. 
Poszerzenie zakresu wiedzy na 
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wybrane tematy 

 Fundacja na rzecz Praw Ucznia Olimpiada Wiedzy o Prawach Ucznia 
Udział uczniów w olimpiadzie. 
Poszerzenie zakresu wiedzy na 

wybrane tematy. 

 
Powiatowy Zespół Szkół w 

Kościerzynie 

Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym 
„Bitwa na drobiowe smaki”  

(etap regionalny) 

Zajęcie drużynowo II miejsca. 
Poszerzenie zakresu wiedzy na 

wybrane tematy. 

 
Wyższa Szkoła Języków 

Obcych im. S. B. Lindego w 
Poznaniu. 

46 Olimpiada Języka Angielskiego 
Udział uczniów w olimpiadzie. 
Poszerzenie zakresu wiedzy na 

wybrane tematy. 

 
Polska Agencja Prasowa 

 

Konkurs „Wiem jak w banku. Wszystko  
o pieniądzu” 

Udział uczniów w konkursie. 
Poszerzenie zakresu wiedzy  na 

wybrane tematy. 

 
Fundacja Centrum 

Solidarności 

VIII Ogólnopolska Edycja konkursu pod 
tytułem „Olimpiada Solidarności. Dwie 

dekady historii.” 

Udział uczniów w konkursie. 
Poszerzenie zakresu wiedzy na 

wybrane tematy. 

 
Zarząd Główny Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

XXIX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia. 

Udział uczniów w olimpiadzie. 
Poszerzenie zakresu wiedzy na 

wybrane tematy. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W PILE 

1. 
Fundacja Kultury Irlandzkiej  

w Poznaniu 

Ogólnopolski konkurs plastyczny: 
„Greening = zazielenienie czyli?” oraz 

konkurs literacki: „Urodziny W.B.Yeatsa 
– przekład intersemiotyczny wiersza”  

i konkurs literacki: „Irlandzkie 
opowiadanie z dreszczykiem” 

Poszerzenie zakresu wiedzy  
na wybrane tematy związane  

z kulturą Irlandii 

2. 

Polskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Języka 

Niemieckiego 
Oddział w Poznaniu 

 

VI Edycja Konkursu Pięknego Czytania 
„Lesen gehen…” 

Poszerzenie zakresu wiedzy  
na wybrane tematy, zgłoszenie 

do udziału w konkursie 

3. 

Stowarzyszenie 
Upowszechniania Wiedzy i 

Kultury Regionalnej 
„Pokolenie” w Warszawie 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza” 

Udział zainteresowanych 
uczniów, poszerzenie zakresu 

wiedzy na wybrane tematy 
związane z historią sztuki 

4. 
Biuro Wystaw Artystycznych i 

Usług Plastycznych w Pile 
I Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztuce 

Poszerzenie zakresu wiedzy  
na wybrane tematy, zgłoszenie 

do udziału w konkursie  

5. 
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych EFFATA i inne 

Konkurs „Śladami stanu wojennego. 
40. Rocznica pamięci o zamordowanych  
i prześladowanych w stanie wojennym” 

Udział zainteresowanych 
uczniów, poszerzenie zakresu 

wiedzy na wybrane tematy 
historyczne 

6. Oddział Rejonowy PCK Piła 
XXIX Ogólnopolska Olimpiada Promocji 

Zdrowego Stylu Życia 

Udział zainteresowanych 
uczniów, poszerzenie zakresu 

wiedzy na wybrane tematy 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PILE 

1. 
Nadnotecki Szkolny Związek 

Sportowy 
Zawody sportowe 

Udział uczniów w zawodach 
sportowych  

2. 
Ekologiczna Agencja 

Informacyjna Ekomaika 
Ogólnopolskim Ekologicznym Konkursie 

Fotograficznym „Żyjmy zdrowo” 
Udział zainteresowanych 

uczniów  

3. Pilska Akademia Umiejętności 
Przystąpienie do V Edycji Pilskiej 

Akademii Umiejętności 
Poszerzenie zakresu wiedzy  

na wybrane tematy 
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4. 
46 Olimpiada Języka 

Angielskiego im. Bogumiła 
Lindego 

Etap szkolny (31 uczniów),  4.11.2021 r. 
Poszerzenie zakresu wiedzy  

z języka angielskiego 
 

5. PUSS Piła 
Konkurs głośnego czytania prozy 

angielskiej 

Rozwijanie umiejętności 
językowych, motywowanie 

uczniów do pogłębiania wiedzy 
z zakresu języka angielskiego 

6. English High Flier  

Etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu 
Języka Angielskiego (18 uczniów), 

9.12.2021 r. 

Poszerzenie zakresu wiedzy  
z języka angielskiego 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE 

1. Liga Ochrony Przyrody 
XXXVI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy 

Ekologicznej 
Udział uczniów w I etapie 

konkursu  

2. 
Stowarzyszenie Nauczycieli 

Języka Francuskiego 
XLV Ogólnopolska Olimpiada Języka 

Francuskiego 

Udział ucznia w zawodach 
okręgowych 

 

3. 
Towarzystwo 

Upowszechniania Wiedzy  
i Nauk Matematycznych 

Międzynarodowy Konkurs Kangur 
Matematyczny 

Udział uczniów w konkursie 
oraz zdobycie 3 wyróżnień. 

Jeden z uczniów został 
laureatem konkursu 

4. 

Polskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Języka 

Niemieckiego 
Oddział w Poznaniu 

 

VI Edycja Konkursu Pięknego Czytania 
„Lesen gehen…” 

Udział uczniów w konkursie  

5. 
Polskie Towarzystwo 

Geograficzne 
XLVII Olimpiada Geograficzna 

Uczeń został finalistą  
 

6. 
Towarzystwo Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 

XIII edycji Konkursu Wiedzy o Powstaniu 
Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla 

krwi wrzącej” 
 

Udział uczniów w konkursie  
na etapie wojewódzkim, jeden  

z uczniów zdobył I miejsce 

7. 
Wyższa Szkoła Języków 

Obcych im. S. B. Lindego  
w Poznaniu 

45. Olimpiada Języka Angielskiego 
2 uczennice zostały laureatkami 

zawodów okręgowych  

8. 
Międzynarodowe 

Stowarzyszenia The English 
Speaking Union 

Ogólnopolski Finał Międzynarodowego 
Konkursu Krasomówczego "International 

Public Speaking 

III miejsce oraz wyróżnienie  
w konkursie dla uczniów szkoły  

9. 
Polskie Stowarzyszenie 

Nauczycieli Języka 
Niemieckiego 

Ogólnopolski konkurs: 
„TURBOLANDESKUNDE – wędrówka po 

krajach niemieckiego obszaru język” 
 

Udział uczniów w I etapie 
konkursu 

10. 
Fundacja Promocji  

i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych 

Olimpiada Przedsiębiorczości 
Udział uczniów w I etapie 

olimpiady 

11. 
Polskie Towarzystwo 

Informatyczne 
XVI Ogólnopolski Konkurs Informatyczny 

“Bóbr” 
Udział uczniów w konkursie 

12. 
Wielkopolski Związek Lekkiej 

Atletyki 
 Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów 

Udział uczniów w zawodach 
wojewódzkich 

 

13. 
Instytut Pamięci Narodowej i 

Polskie Towarzystwo 
Ogólnopolski Konkurs Historyczny  

"W służbie Niepodległej. Działalność 
Uczennica została laureatką  

IV miejsca 
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Ziemiańskie Oddział  
w Krakowie 

ziemian na rzecz państwa i 
społeczeństwa  

w dwudziestoleciu międzywojennym" 

 

14. ZSB w Pile 
IV Powiatowy Konkurs Matematyczny 

„Liczymy zawodowo” 
I i II miejsce indywidualnie oraz 

I miejsce drużynowo  

15. 
Nadnotecki Szkolny Związek 

Sportowy 
Powiatowa Olimpiada Dzieci  

i Młodzieży 

Udział młodzieży w zawodach 
sportowych na szczeblu 

powiatowym 

16. 
Polskie Towarzystwo Ochrony 

Przyrody „Salamandra” 

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla 
Uczniów Szkół Ponadpodstawowych 

„Płazy i gady Polski” 

Zdobycie przez ucznia III 
miejsca 

17. 

Organizacja WeWorld GVC, 
Fundacja Kupuj 

Odpowiedzialnie, Fundacja 
Fairtrade Polska 

Ogólnopolski Finał Międzynarodowego 
Konkursu „Klimat na zmiany” 

Udział młodzieży w debatach; 
Wygrana młodzieży w finale 

ogólnopolskim, udział w finale 
europejskim 

18. 
Muzeum - Dom rodziny 

Pileckich w Ostrowi 
Mazowieckiej 

Turniej Debat Oksfordzkich "Odzyskani 
Bohaterowie" 

V miejsce drużyny w etapie 
ogólnopolskim 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU 

1. 
Nadnotecki Szkolny związek 

Sportowy 
Zawody sportowe 

Udział młodzieży w zawodach 
sportowych na szczeblu 

powiatowym 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOBŻENICY 

1. Liga Ochrony Przyrody Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 

Udział zainteresowanych 
uczniów w zawodach, Laureat 
Wielkopolski, Finalista etapu 

centralnego 

2. 
Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych  w Pile 
Konkursu przyrodniczo – artystyczny 

„Łączą nas drzewa” 
Udział zainteresowanych 

uczniów w konkursie, III miejsce 

3. 
Instytut Badań  Literackich 

Polskiej Akademii Nauk 
Olimpiada Literatury i  Języka Polskiego 

Udział zainteresowanych 
uczniów w zawodach I i II 

stopnia, Laureat etapu 
okręgowego, Finalista etapu 

centralnego 

4. 
Nadnotecki Szkolny Związek 

Sportowy 
Zawody sportowe 

Udział uczniów w zawodach 
sportowych 

5. 

Polskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Języka 

Niemieckiego Oddział  
w Poznaniu 

Fundacja Literacka „ Jak 
podanie ręki” 

Konkurs „Aforyzmy w komiksie” 
Udział zainteresowanych 

uczniów w konkursie, I i III 
miejsce 

6. 
Instytut Wymiaru 
Sprawiedliwości 

Olimpiada Wiedzy o Prawie  
i Wymiarze Sprawiedliwości 

Udział zainteresowanych 
uczniów w zawodach 

7. 
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych EFFATA 

Konkurs „Śladami stanu wojennego,  
40 rocznica pamięci o zamordowanych  
i prześladowanych w stanie wojennym” 

Udział zainteresowanych 
uczniów w konkursie, 

wyróżnienie 

8. 
Polskie Towarzystwo 

Geograficzne 
Olimpiada Geograficzna 

Udział uczniów w konkursie, 
etap szkolny 

9. 
Naukowa i Akademicka Sieć 
Komputerowa – Państwowy 

Instytut Badawczy 

Konkurs plastyczno-cyfrowy 
Fundusze Norweskie i EOG – o tym się 

wie! 

Poszerzenie zakresu wiedzy 
 na wybrane tematy 

https://www.weworld-gvc.it/en
https://ekonsument.pl/
https://www.fairtrade.org.pl/
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10. REBA Organizacja Odzysku SA 
Ogólnopolskiego 

Konkursu Ekologicznego 
"Edukujemy - Pomagamy" 

Zachęcanie uczniów do zbiórki 
baterii, wdrażanie do zachowań 

ekologicznych, laureat 

11. Fundacja Forum Atomowe 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Energii 

Jądrowej „Nukleo”. 
Poszerzenie zakresu wiedzy 

 na wybrane tematy 

12. 
Gminne Centrum Kultury  

w Łobżenicy 

Udział uczniów szkoły  
-Konkurs  Ekologiczna Marzanna 

- Konkurs Ekologiczny „ Coś z niczego-  
nic prostszego” 

- Konkurs „ Wielkanocne Strojne Jajo” 
- Konkurs na ozdobę choinkową 

- Dyktando ortograficzne o Złote Pióro 
Burmistrza w Łobżenicy 

- Konkurs „ Niepodległa - Niepokonana” 

Udział uczniów LO, BSIS, SPS  
w konkursach, poszerzanie 
wiedzy na wybrane tematy. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W PILE 

1. 

Polskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Języka 

Niemieckiego 
Oddział w Poznaniu 

Ogólnopolski Konkurs 
"Turbolandeskunde - wędrówka po 

krajach niemieckiego obszaru 
językowego" 

 

Poszerzenie zakresu wiedzy  
na wybrane tematy, zgłoszenie 

do udziału w konkursie 

2. 

Polskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Języka 

Niemieckiego 
Oddział w Poznaniu 

VI Edycja Konkursu Pięknego Czytania 
„Lesen gehen…” 

Poszerzenie zakresu wiedzy  
na wybrane tematy, zgłoszenie 

do udziału w konkursie 

3. 

Polskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Języka 

Niemieckiego 
Oddział w Poznaniu 

 

Konkurs dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych z Wielkopolski 

„Aforyzmy w komiksie” 

Rozpowszechnienie wśród 
młodzieży połączenia literatury 

z jej graficzną interpretacją 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY TEATRALNEJ W PILE 

1. 
Nadnotecki Szkolny Związek 

Sportowy 
Zawody sportowe 

Udział młodzieży w zawodach 
sportowych na szczeblu 

powiatowym 

2. Stowarzyszenie Europa Donna 
Konkurs „Pamiętaj o profilaktyce - chroń 

siebie i najbliższych” 
Uczniowie otrzymali 

wyróżnienia w konkursie 

3. 
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych EFFATA 
Konkurs „Śladami stanu wojennego” Udział uczniów konkursie 

 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 

 

 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 
 

Forma współpracy 

Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne 

Organizowanie przez poradnię pod patronatem PTP szkoleń 
specjalistycznych dla psychologów i pedagogów 

Polski Związek 
Niewidomych 

Konsultacje specjalistyczne. Propagowanie działalności przez 
informowanie klientów o jego działalności 
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Polski Związek Głuchych 
Konsultacje specjalistyczne. Pozyskiwanie wyposażenia niezbędnego  

w diagnozie i terapii dzieci niesłyszących i słabo słyszących 

Koło Przyjaciół Dzieci 
z Zespołem Downa 

Udzielanie wsparcia psychologicznego rodzicom, pomoc przy 
organizowaniu spotkań rodziców, konsultacje dzieci z Zespołem Downa 

Stowarzyszenie Polskie 
Towarzystwo Mutyzmu 

Wybiórczego 

Szerzenie wiedzy na temat Mutyzmu Wybiórczego poprzez funpage 
Facebook, konsultacje dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym 

Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Kuratorów 

Sądowych 

Uczestnictwo w spotkaniu w ramach ogólnopolskiego programu walki  
z uzależnieniem Przystanek PAT 

Stowarzyszenie Słabo 
i Niesłyszący „MIGACZE”  

w Pile 

Propagowanie działalności Stowarzyszenia poprzez informowanie 
klientów ZPPP o jego działalności 

Polskie Towarzystwo 
Logopedyczne 

Działania na rzecz podnoszenia świadomości klientów poradni w zakresie 
nowych metod pracy w oparciu o aktualne publikacje naukowe 

 

Powiatowe Centrum Edukacji w Pile 

 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 
 

Forma współpracy 

Stowarzyszenie 
Pracowników Służby BHP 

Oddział Piła 

28 kwietnia 2021 r. – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  
w Pracy - złożenie kwiatów pod obeliskiem z tablicą poświęconą pamięci 

"Ofiar wypadków przy pracy". Ze względu na pandemię nie odbyło się 
seminarium poświęcone bhp w pracy. 

 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy CARITAS  

w Pile 

2 grudnia 2021 r. - współpraca i wsparcie w funkcjonowaniu 
Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS w Pile. 

Parafia pw. św. Rafała 
Kalinowskiego w Pile 

21 czerwca 2021 r. - współpraca przy organizacji Festynu Parafialnego 
parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Pile 

 

 

 

II. FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WYNIKAJĄCE  

Z PROGRAMU 

 

1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  

i współpracy (§ 6 ust. 3 Programu) 

 

A. Udział przedstawicieli organizacji w obradach komisji i sesjach Rady Powiatu  

w Pile oraz w pracach komisji konkursowych, w celu opiniowania ofert 

złożonych w otwartych konkursach ofert oraz powiatowych społecznych 

radach  

 

Zapewnienie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach różnego 

typu komisji, stałych radach społecznych lub zespołach, zgodne jest z założeniami 
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przyjętymi w Rocznym Programie Współpracy, również z podstawowymi zasadami 

współpracy Powiatu Pilskiego z trzecim sektorem. Wśród przyjętych zasad współpracy 

szczególne miejsce zajmuje zasada partnerstwa stron, która realizowana jest właśnie 

poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych, w definiowaniu problemów 

społeczności lokalnej oraz w ich rozwiązywaniu. 

W 2021 roku ze względu na pandemię niemal wszystkie posiedzenia obywały się 

zdalnie bądź korespondencyjnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWIATOWA RADA 

RYNKU PRACY W PILE 

Powołana zarządzeniem nr 16.2021 Starosty Pilskiego z dnia 17 lutego  
2021 r. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

 

Do kompetencji Rady należy przede wszystkim: 

• inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i 
produktywnego zatrudniania w Powiecie; 

• ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy; 

• składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dot. kierunków 
kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w Powiecie; 

• współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego; 

• opiniowanie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. 

•  W skład Rady wchodzą reprezentanci, m.in. organizacji pozarządowych: 

• Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe, 

• Stowarzyszenia Przyjazna Wieś. 

 
POWIATOWA SPOŁECZNA 

RADA DO SPRAW OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Powołana zarządzeniem nr 67.2019 Starosty Pilskiego z dnia  
28 listopada 2019 r. Kadencja Rady trwa 4 lata 

 

Do kompetencji Rady należy przede wszystkim: 

• inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; 

• realizacja praw osób niepełnosprawnych; 

• opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych i projektów uchwał pod kątem skutków 

dla osób niepełnosprawnych oraz ocena realizacji w/w 

dokumentów. 

W skład Rady wchodzą m. in. reprezentanci trzech organizacji 
pozarządowych: 

• Oddział Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Otwarte 
Serca” 

• Centrum Charytatywno – Opiekuńcze „Caritas” p.w. Matki Bożej 
Lourdes w Pile. 
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B. Przekazywanie przez organizacje informacji o planowanych lub realizowanych 

w 2021 roku zadaniach publicznych, których wykonanie odbywa się w oparciu 

o środki inne niż wynikające z programu 

 

Na podstawie porozumienia w sprawie usługi wolontariackiej ze Stowarzyszeniem 

Słabo i Niesłyszący „MIGACZE” z siedzibą w Pile, Powiat Pilski już kolejny raz wspierał  

i zapewniał pomoc osobom niesłyszącym w korzystaniu z nieodpłatnej pomocy prawnej  

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W celu skorzystania z takiej usługi konieczne 

jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną – uczynić to mogli również bliscy 

zainteresowanej pomocą osoby. 

Podpisane zostało również porozumienie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, 

Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Piła z siedzibą w Pile w sprawie współpracy w celu 

zapewnienia asysty dla osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej mającym 

trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, 

podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych. 

 

C. Tworzenie przez organy Powiatu wspólnych zespołów o charakterze doradczym 

i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli 

właściwych organów Powiatu, w celu przygotowania opinii w sprawach 

związanych z realizacją programu 

 

Na podstawie zawiadomienia z dnia 26 marca 2021 r. Przewodniczącej Zespołu 

Konsultacyjnego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego 

w dniu 2 kwietnia 2021 r. zwołano korespondencyjnie (w zdalnym) trybie obradowania, 

posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego do spraw Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Powiatu Pilskiego, na którym zaopiniowano Sprawozdanie Zarządu 

Powiatu w Pile z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2020 rok. 

W dniu 5 listopada 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy  

alei Niepodległości 33/35 o godzinie 1000, w sali nr 109 zwołano kolejne posiedzenie 

Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

Na posiedzeniu wybrano Przewodniczącego Zespołu Konsultacyjnego do Spraw 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego oraz zaopiniowano projekt 

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2022. 
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D. Nieodpłatne publikowanie, w aktualnościach serwisu internetowego 

organizacji pozarządowych i na stronie internetowej Powiatu, ogłoszeń  

i informacji zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, w tym m. in. ogłoszeń  

o konkursach, zaproszenia na warsztaty, konferencje, wystawy, komunikaty  

o wynikach sportowych itp. 

 

Współpraca z III sektorem przejawiała się również w publikowaniu  

i przedstawianiu szerszemu odbiorcy licznych informacji o cennych inicjatywach 

podejmowanych przez organizacje (dot. przeprowadzania zbiórek publicznych/ 

organizowania akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących), o realizowanych działaniach 

mających na celu integrację społeczności lokalnej, pomoc innym organizacjom  

(dot. organizacji szkoleń/konferencji/konkursów), o uroczystościach z okazji rocznicy 

działalności organizacji, o sukcesach odnoszonych w zawodach sportowych przez 

wychowanków organizacji „sportowych” i wyróżnieniach otrzymanych przez członków 

organizacji za swoją działalność, o zaproszeniach na imprezy sportowo-rekreacyjne/ 

kulturalne/organizowane dla mieszkańców powiatu (dzieci i młodzieży/osób 

niepełnosprawnych/osób starszych). Wszystkie te ogłoszenia/informacje/zaproszenia/ 

komunikaty nieodpłatnie publikowane były w Aktualnościach na stronie internetowej 

Powiatu Pilskiego (http://www.powiat.pila.pl/), a także na bieżąco przekazywane środkom 

masowego przekazu.  

 

E. Pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu przez organizacje kontaktów 

ponadlokalnych i międzynarodowych 

 

Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” oraz Uczniowski Klub Sportowy MDK „ISKRA” 

podtrzymywały kontakty ponadlokalne między innymi poprzez zamieszczanie na 

powiatowej stronie internetowej ogłoszeń informacyjnych, recenzji z imprez i wydarzeń 

oraz zapowiedzi wydarzeń. 

 

F. Umożliwianie organizacjom niedysponującym własnym lokalem, korzystania na 

preferencyjnych warunkach z sal konferencyjnych Starostwa Powiatowego 

w Pile, w celu organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań 

merytorycznych 

 

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Zarządu Powiatu w Pile Nr 440.2020 z dnia  

30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu najmu, dzierżawy 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pilskiego, stawki czynszu najmu mogły 

zostać obniżone do 95 % dla lokali wynajmowanych na rzecz organizacji pozarządowych na 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na prowadzenie przez te 

http://www.powiat.pila.pl/
https://bip.powiat.pila.pl/gfx/pila/files/2018_2022/2020/uchwaly_zarzadu_powiatu/uzp_440_2020.pdf
https://bip.powiat.pila.pl/gfx/pila/files/2018_2022/2020/uchwaly_zarzadu_powiatu/uzp_440_2020.pdf
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organizacje działalności gospodarczej pod warunkiem, że całość dochodów z tej 

działalności była przeznaczona wyłącznie na działalność statutową tej organizacji. 

W budynku Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości 33/35, na 

preferencyjnych warunkach, wynajmowane były pomieszczenia biurowe przeznaczone na 

działalność statutową następujących stowarzyszeń i związków:  

• Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich,  

• Związek Sybiraków oddział i Koło terenowe w Pile,  

• Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Pile,  

• Polski Czerwony Krzyż,  

• Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym „NADZIEJA”. 

Na preferencyjnych warunkach wynajmowane były pomieszczenia w budynkach, 

będących własnością Powiatu Pilskiego: 

1. Piła, aleja Wojska Polskiego 49 B: 

• Klub Sportowy Sporty Walki, 

• Stowarzyszenie Pszczelarzy Pilskich, 

2. Piła, aleja Wojska Polskiego 36: 

• Stowarzyszenie Powiatowe Forum Wolontariatu, 

• Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 

• Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, 

• Stowarzyszenie Klub Sportowy BASKET PIŁA, 

• Stowarzyszenie Przyjazna Wieś, 

• Stowarzyszenie Klub Sportowy FUTSAL PIŁA, 

• Shintaigi Stowarzyszenie Aiki-Dojo. 

Piła, ul. Rydygiera: 

• Stowarzyszenie Leśny Plac Dzieci. 

 

Ogólna kwota rocznej bonifikaty dla w/w stowarzyszeń w 2021 roku wyniosła  

129 533,67 zł.  

 

G. Bieżące aktualizowanie utworzonej na stronie internetowej Powiatu bazy 

danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Pilskiego 

 

W ramach realizacji zadań zapisanych w „Rocznym programie współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok” w 2021 r. na bieżąco aktualizowano 

utworzoną na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pile www.powiat.pila.pl  

w zakładce Organizacje pozarządowe – bazę danych o organizacjach pozarządowych. 

Najczęściej dokonywane aktualizacje dotyczyły dodania do bazy danych nowych 

 

http://www.powiat.pila.pl/
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podmiotów, takich jak stowarzyszenia zwykłe, stowarzyszenia z osobowością prawną, 

kluby sportowe, fundacje. Aktualizacja polegała również na dokonywaniu zmian danych 

adresowych i teleadresowych podmiotu figurującego już w bazie danych oraz wykreślenia 

podmiotu. 

 

H. Udzielanie zainteresowanym pomocy i wszelkich wyjaśnień na temat 

prowadzonej przez organizacje pozarządowe działalności oraz informacji 

związanych z powołaniem do życia nowych organizacji 

 

W 2021 roku w ramach sprawowanego nadzoru nad stowarzyszeniami, na bieżąco 

monitorowano działalność stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Pilskiego.  

Na wnioski: 

➢ 7 klubów sportowych – decyzjami administracyjnymi Starosty Pilskiego wpisano  

kluby do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, 

których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, 

➢ 20 klubów już wpisanych do ewidencji – wydano decyzje administracyjne 

dotyczące dokonania zmian wpisów w ewidencji, 

➢ 1 klubu – decyzją administracyjną wykreślono kluby z ewidencji, 

➢ 69 klubów sportowych – wydano zaświadczenia potwierdzające ich aktualne wpisy 

w ewidencji. 

 

W przypadku stowarzyszeń zwykłych otrzymano 12 wniosków o wpis tych 

podmiotów do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Na bieżąco, po uzyskaniu z Sądu 

Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda informacji o zaistniałych zmianach  

w organizacji, aktualizowana była utworzona na stronie internetowej Powiatu Pilskiego 

baza danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu. Wszystkie 

osoby zainteresowane utworzeniem nowych stowarzyszeń lub przedstawiciele 

stowarzyszeń już działających, które zwróciły się o pomoc, uzyskały wyjaśnienia i pomoc 

niezbędną do rozwiązania swoich wątpliwości i problemów związanych z utworzeniem 

nowej lub działalnością już funkcjonującej organizacji. 

 

 

III. POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY I WSPARCIA 

Działania podejmowane przez organizacje pozarządowe w czasie pandemii zostały 

ograniczone, jednak w ramach możliwości Powiat Pilski, wspierał działalność tych 

organizacji oraz realizowane przez nie zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej  

i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki  

i krajoznawstwa: 

➢ udzielał pomocy w przygotowywaniu projektów i drukowaniu plakatów, 

zaproszeń na konferencje, dyplomy na imprezy sportowe organizowane 
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przez stowarzyszenia oraz inne materiały związane z ich działalnością 

statutową, np.: 

➢ wypożyczał banery promujące Powiat Pilski oraz przekazywał, celem 

ekspozycji, materiały reklamowe i promocyjne na wydarzenia 

organizowane przez organizacje pozarządowe, 

➢ wypożyczał sprzęt będący w zasobach Powiatu na potrzeby 

organizowanych wydarzeń; udzielał pomocy w organizacji innych 

usług niezbędnych, w celu sprawnego i pomyślnego przebiegu 

wydarzeń, 

➢ fundował puchary i statuetki, medale, grawertony oraz upominki 

i nagrody rzeczowe na wydarzenia sportowe, turystyczne  

i kulturalne oraz na wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla 

promocji Powiatu Pilskiego. 

 

A. Patronaty 

 

Objęcie patronatem honorowym wydarzenia realizowanego przez organizacje 

pozarządowe odbywało się na ich pisemny wniosek. Szczegółowe zasady, wnioski  

i procedurę ubiegania się o patronat określono w zarządzeniu nr 28.2021 Starosty 

Pilskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad obejmowania Patronatem Honorowym 

Starosty Pilskiego i udziału w Komitetach Honorowych. 

W 2021 roku odbyło się 29 działań, realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

pod patronatem honorowym Starosty Pilskiego: 

 

Lp. 
Nazwa organizacji wnioskująca o patronat 

honorowy 
Działanie objęte patronatem 

1. 
Stowarzyszenie Muzyki Alternatywnej 

„Piła Elektryczna” 
Warsztaty perkusyjne 

z próbą zespołu 

2. Uczniowski Klub Sportowy „6” 
Ogólnopolski Turniej Młodzików i Dzieci 

o Puchar Starosty Pilskiego 

3. 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych  

i Archeologii Wojskowej „Rajtar” 

III Rajd Zdobywców Wału Pomorskiego 
konno oraz na rowerach zabytkowych 

 

4. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Pile 
Odsłonięcie portretu 
Stanisława Staszica 

5. UKS Football Academy Piła 
Turniej żaków młodszych 
I turniej żaków starszych 

6. Stowarzyszenie EXIMDI Aktywny Dzień Dziecka 

 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

Zarząd Oddziału Powiatowego 
w Pile 

„Dzień Skupienia” 
XXXVII Spotkanie Strażaków 

W Górce Klasztornej 

7. 
Uczniowski Klub Sportowy  

Football Academy Piła 
III Turniej Skrzatów 

8. Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Piknik sportowo – integracyjny „Jesteśmy 
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Mistrzami Świata” 

9. Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo 
XII Papieski Bieg Przełajowy  

im. Św. Jana Pawła II 

10. 
Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa  

w Mirosławcu 
Festyn Lotniczy połączony ze świętem 

jednostki wojskowej 12. BBSP Mirosławiec 

11. Fundacja Polskich Solistów 
Letnia Scena Klasyczna: Pocztówka  

z Hollywood 

12. 
Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska 

Polskiego w Pile 
Obchody 40-Lecia Zarządu Rejonowego 

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile 

13. 
Polski Związek Niewidomych  
Okręg Wielkopolska Koło Piła 

Piknik integracyjny „Pod żaglami” 

14. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Krajna nad Notecią” 
Konkurs ekologiczny 

15. 
Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet 

w Łobżenicy 
Renowacja kapliczki z figurką Św. Józefa  

w Topoli 

16. Klub Sportowy „MIRON-TENIS” Turniej tenisa ziemnego „Fish Cup” 

17. 
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związek 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  

i Byłych Więźniów Politycznych 

Promocja książki pt. Pamięć Wojny oraz 
Informatora WZW 

18. 
Polski Związek Emerytów Rencistów  

i Inwalidów Zarząd Koła nr 6 w Jaraczewie 
Wyjazd integracyjny członków koła 

19. 
Stowarzyszenie Zwykłe na Rzecz Rozwoju Wsi 

Wiktorówko 
100-lecie Wsi Wiktorówko 

20. 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 

Starostwa Powiatowego w Pile 
Rejs statkiem po Noteci i zwiedzanie 

skansenu 

21. Fundacja Wychowania przez Sport Bieg Kryptonim Szare Szeregi 

22. UKS Football Academy Piła Turniej Żaków Młodszych 

23. 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP  

w Szydłowie 

Powiatowe Manewry Ratownictwa 
Medycznego dla strażaków PSP i OSP powiatu 

pilskiego 

24. Stowarzyszenie Eximdi Pilska Liga Bilardowa 

25. Stowarzyszenie Eximdi Pilski Puchar GERT 

26. Stowarzyszenie Eximdi Bilard Extreme OPEN CUP 

27. 
Niemieckie Towarzystwo  

Społeczno – Kulturalne w Pile 
Spotkanie Adwentowe’21 – Adventsfeier’21 

28. 
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego RP Oddział w Pile 

Wydanie kalendarza na rok 2022 z symboliką 
lotniczą 

 

29. 
Uczniowski Klub Sportowy  

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła 
Świąteczny Turniej „Joker Cup” o Puchar 

Starosty Pilskiego 
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B. Udział przedstawicieli władz Powiatu Pilskiego w wydarzeniach realizowanych 

przez organizacje pozarządowe 

 

Przedstawiciele Powiatu Pilskiego niejednokrotnie, na zaproszenie organizacji 

pozarządowych, uczestniczyli w różnego rodzaju wydarzeniach, sportowych, kulturalnych, 

akcjach charytatywnych, jubileuszach itp.   

Wydarzenia organizowane przez stowarzyszenia lub przy udziale powiatu pilskiego 

i jego wsparciu w 2021 roku: 

 

❖ W dniu 4 stycznia 2021 r. Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” Piła, 

mający swoją siedzibę w gościnnych murach I Liceum Ogólnokształcącego przy 

ul. W. Pola w Pile, przy wsparciu Powiatu Pilskiego zorganizował warsztaty 

strzeleckie dla seniorów 60+. W ciągu prawie trzech miesięcy, mimo obostrzeń 

związanych z pandemią, udało się przeprowadzić cykl zajęć dla seniorów, 

podczas których mogli oni sprawdzić się we współzawodnictwie strzeleckim.  

W zajęciach uczestniczyło 6 drużyn, łącznie ponad 20 seniorów. 

 
 

❖ Dnia 27 lutego 2021 r. w sali sportowej Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile 
odbył się VIII turniej im. Tadeusza Pietrzykowskiego, zorganizowany przez Klub 
Sporty Walki Piła. Wzięło w nim udział prawie 100 uczestników z całej Polski. 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. 
Uczestnicy turnieju stoczyli w sumie 40 zaciętych walk, zarówno bokserskich, jak 
i starć w kickboxingu. Klub Sporty Walki w Pile reprezentowała ponad 30 
zawodników, od 10 roku życia. Każdy startujący otrzymał pamiątkowy dyplom, 
najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymali również 
pamiątkowe puchary.  
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❖ W miesiącu marcu 2021 r. w Białośliwiu i Łobżenicy odbyły się  pierwsze 

warsztaty dla mieszkańców, w ramach opracowywania strategii terytorialnej 

„Partnerstwo dla rozwoju Krajny”.  W skład Partnerstwa na ten czas wchodziło  

8 samorządów: Powiat Pilski i 5 gmin z powiatu pilskiego:   Łobżenica, Wyrzysk, 

Wysoka, Białośliwie i Miasteczko Krajeńskie (gmina dołączyła w lutym) oraz 

 gminy Lipka i Zakrzewo z powiatu złotowskiego. „Partnerstwo dla rozwoju 

Krajny” bierze udział w pilotażowym programie Centrum Wsparcia Doradczego 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem programu jest podniesienie 

komfortu życia mieszkańców, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu 

Krajna.   
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❖ Dnia 15 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pile Eligiusz Komarowski, 

starosta pilski i Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski podpisali pierwsze umowy 

na przekazanie dotacji dla dwóch klubów sportowych: KS Sporty Walki Piła na 

szkolenie dzieci i młodzieży w boksie i kick-boxingu oraz na zorganizowanie 

strefowych eliminacji do Mistrzostw Polski w boksie i UKS SMS Joker Piła 

zajmujący się szkoleniem dzieci i młodzieży w piłce siatkowej mężczyzn. 

 

 

❖ Starosta Pilski Eligiusz Komarowski i Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski 
podpisali kolejne umowy na przekazanie dotacji dla klubów  w ramach 
wspierania przez Powiat Pilski sportu dzieci i młodzieży oraz organizacji 
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wydarzeń sportowych.  W 2021 r. w budżecie powiatu zabezpieczono na ten cel 
kwotę 440 000 zł.  
 

 
 

❖ Starosta Pilski Eligiusz Komarowski wręczył doroczne nagrody w dziedzinie 

sportu najlepszym sportowcom, trenerom i działaczom za osiągnięcia sportowe 

uzyskane w 2020 roku. Ze względu na panujące obostrzenia związane z 

pandemią COVID-19 wydarzenie odbyło się w bardzo ograniczonym gronie 

zaproszeni zostali jedynie przedstawiciele klubów – nagrodzonych zawodników i 

trenerów. W sumie wyróżnienia i nagrody otrzymało 79 osób. 

 

 

❖ Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Wicestarosta Pilski Arkadiusz Kubich oraz 

Członek Zarządu Powiatu Marek Kamiński podpisali umowy z kolejnymi 

stowarzyszeniami dotyczące wsparcia finansowego szkolenia dzieci i młodzieży 

oraz organizacji wydarzeń sportowych. Umowy te podpisywane były w ramach  

I rozstrzygniętego konkursu na 2021 r. W Starostwie gościli przedstawiciele 

kolejnych 13 stowarzyszeń.   
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❖ Na odbudowanym Stadionie Powiatowym przy Okrzei w Pile odbyła się 

inauguracja wiosennej, jubileuszowej XXV już edycji Pilskich Czwartków 

Lekkoatletycznych.  Wzięło w niej udział prawie 80 uczniów, reprezentujących 

10 szkół z terenu powiatu pilskiego: ZS Stara Łubianka, SP Kosztowo, SP 

Wyrzysk, SP Bądecz, SP Miasteczko Krajeńskie oraz szkoły z Piły: SP 1, SP 2, SP 3, 

SP 7, SP STO i SP 11. Wydarzenie było zorganizowane przez Pilskie Towarzystwo 

Krzewienia Kultury Fizycznej, przy wsparciu Powiatu Pilskiego. 
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❖ Podpisanie kolejnych umów z klubami i stowarzyszeniami na zadania związane  

z rozwojem kultury fizycznej. Na szkolenie dzieci i młodzieży wsparcie uzyskali 

KS Pogoń Łobżenica (piłka nożna), WLKS Łobzonka Wyrzysk (piłka nożna i tenis 

stołowy) oraz UKŻ Wodniak Piła (żeglarstwo), który dodatkowo otrzymał 

wsparcie na organizację regat o Puchar Grodu Staszica. Powiat Pilski wsparł 

również cykl imprez pod nazwą Czwartki Lekkoatletyczne organizowane przez 

Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz wydarzenia  

o charakterze sportowym, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, które 

zorganizował UKS Noteć Ujście. 

 

 
 

❖ W dniu 4 maja 2021 r. z okazji Dnia Strażaka druhów z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Skrzatuszu, odwiedził Eligiusz Komarowski, starosta pilski, który 

podziękował im za ofiarna służbę dla mieszkańców sołectwa Skrzatusz i gminy 

Szydłowo. Strażakom z okazji święta życzenia złożył także Marek Kamiński, 

Członek Zarządu Powiatu w Pile oraz Janusz Drożdż, sołtys sołectwa Skrzatusz.  
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❖ W dniach od 8 do 9 maja 2021 r. odbył się II Rajd Zdobywców Wału 

Pomorskiego, upamiętniający 76. rocznicę Dnia Zwycięstwa – zakończenia  

II wojny światowej w Europie i kapitulację III Rzeszy.   Organizatorem 

wydarzenia było Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych i Archeologii 

Wojskowej Rajtar w Pile. Wsparł je Powiat Pilski. 

 

 
 

❖ 24 wędkarzy wzięło udział w Zawodach Spławikowych Młodzieży z cyklu Grand 

Prix Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile nad jeziorem w Młotkówku, w gminie 

Wyrzysk.  Honorowy Patronat nad zawodami objął Starosta Pilski Eligiusz 
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Komarowski, który odwiedził zawodników. Puchary i nagrody ufundował Powiat 

Pilski oraz Okręgowa Rada d/s Młodzieży. 

 

 
 

❖ W dniach od 8 do 9 maja 2021 r. odbyły się strefowe eliminacje 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kadetów w boksie na rok 2021. O awans do 

finału Olimpiady walczyli pięściarze wyłonieni w turniejach eliminacyjnych  

w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, w sumie aż w 13 kategoriach. W sobotę 

odbyły się półfinały, w niedzielę walki finałowe. Awansował do nich Miłosz 

Bogucki, zawodnik Klubu Sporty Walki Piła. Powiat Pilski wspierał to 

wydarzenie. Turniej odbywał się bez udziału publiczności w sali sportowej 

Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile. 
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❖ Na Pilskim Torze Kartingowym GOKART EXTREME przy Warsztatowej po 8 

rundach zmagań zakończyła się Zimowa Liga Kartingowa GERT Sezon 

2020/2021. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej został Michał Dobrowolski z Piły, 

drugie miejsce Maciej Kozera z Piły, trzecie miejsce Miłosz Nowak z Chodzieży. 

Dla zwycięzców zawodów puchary ufundował Starosta Pilski Eligiusz 

Komarowski, a ligowe zmagania objął Patronatem Honorowym.  
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❖ Powiat Pilski, podobnie jak wiele innych wydarzeń sportowych z udziałem 

młodzieży, również wsparł Mistrzostwa Wielkopolski LZS w Lekkoatletyce.  

W zawodach wzięło udział ponad 250 zawodników z 11 powiatów  

z województwa Wielkopolskiego, w tym reprezentacja Powiatu Pilskiego. 

Zawody zostały zorganizowane przez PLKS Gwda Piła na stadionie MOSiR Piła.  
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❖ W dniu 23 maja 2021 r. na Stadionie Powiatowym przy Okrzei w Pile rozegrano 

Turniej Żaków Starszych i Młodszych pod Honorowym Patronatem Starosty 

Pilskiego Eligiusza Komarowskiego. Uczestnikami turnieju były dzieci w wieku  

9 lat i młodsze. Mecze rozegrało 21 zespołów, łącznie ponad 200 zawodników. 

Młodzi adepci piłki nożnej reprezentowali popularne w regionie szkółki 

piłkarskie: Akademię MOSiR Piła, Akademię Piłkarską Soccer Stars Piła, 

Akademię Piłkarską Reissa Piła,  LP FA Trzcianka, Akademię Piłkarską Reissa 

Trzcianka, Iskrę Szydłowo, Noteć Czarnków i  Football Academy Piła, która była 

organizatorem turnieju. Wszyscy piłkarze otrzymali drobne upominki. 
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❖ W siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile odbyła się uroczystość 

odsłonięcia obrazu  przedstawiającego Stanisława Staszica, patrona UTW w Pile. 

Uroczystość odbyła się pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza 

Komarowskiego, który jest także honorowym członkiem UTW w Pile. 

 

 
 

❖ Stowarzyszenie Orlik Piła zorganizowało Nocny Turniej Wiosenny Drużyn 

Amatorskich na boisku Orlika w Kotuniu pod Patronatem Honorowym Starosty 

Pilskiego. W turnieju wzięły udział drużyny z powiatu pilskiego. Do Kotunia 

przyjechały drużyny z Piły, Kaczor, Szydłowa, Zawady, Miasteczka, Dębówka, 

Białośliwie.  
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❖ Ponad 200 dzieci ze szkół podstawowych z gmin powiatu pilskiego uczestniczyło 

w mitingu lekkoatletycznym kończącym 25. jubileuszową edycję Pilskich 

Czwartków Lekkoatletycznych. To wydarzenia sportowe wspierane przez Powiat 

Pilski, adresowane do dzieci ze szkół podstawowych, organizowane przez Pilskie 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Eligiusz Komarowski, starosta pilski 

oraz Marek Kamiński członek Zarządu Powiatu w Pile wręczyli dzieciom 

okolicznościowe medale, dyplomy i gadżety za miejsca od 1 do 3. Z kolei 

wszystkie startujące dzieci otrzymały okolicznościowe butony powiatu pilskiego, 

medale i dyplomy.  

 

 
 

❖ Reprezentująca Powiat Pilski Justyna Franieczek zawodniczka Startu Skrzatusz 

zdobyła pierwszy w historii naszego regionu brązowy medal Mistrzostw Europy 

World Para Athletics. Powiat Pilski wspiera sekcję sportową osób 

niepełnosprawnych Start Skrzatusz działającą w ramach Stowarzyszenia 

Przyjazna Wieś. 
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❖ Dnia 4 czerwca 2021 r. rozpoczęli swój biegowy challenge (4 mile, co 4 godziny 

przez 48 godzin) na Stadionie Powiatowym przy Okrzei w Pile członkowie 

nieformalnego stowarzyszenia Giro di Zawada, miłośnicy biegów 

długodystansowych: Marcin Gapiński, Jacek Sikorski, Tomasz Ciepły i Piotr 

Sikorski.  Uczestnicy biegowego challenge'u to grupa przyjaciół. Na starcie 

wsparli ich znajomi, a do biegu dołączył m.in. Krzysztof Pabich, radny Rady 

Powiatu w Pile. 

 

 
 

❖ Dnia 19 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie Orlik Piła we współpracy z Akademią 

Reissa zorganizowało Dziecięce EURO 2020, które było sympatycznym 

wydarzeniem dla całych rodzin. Gra w piłkę, zabawa, zajęcia z fizjoterapii dla 

rodziców. W niedzielę na Stadionie rozegrano turniej Skrzatów z udziałem 

młodych uczestników szkółek piłkarskich. Organizatorem była szkółka piłkarska 

Football Academy Piła. W niedzielę Skrzatów dopingował również Arkadiusz 

Kubich, wicestarosta pilski. 
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❖ Na kortach tenisowych przy ul. Dąbrowskiego w Pile przy wsparciu Powiatu 
Pilskiego, odbył się turniej tenisowy AUTO KAMAG-BABOLAT 2021. Nagrody  
i puchary wręczał Marek Kamiński, Członek Zarządu Powiatu w Pile. 
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❖ Podczas XXVII Ogólnopolskich Mistrzostw Czwartków Lekkoatletycznych 

organizowanych przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej przy 

wsparciu Powiatu Pilskiego - Pilanka Weronika Bogdańska, uczennica piątej klasy 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Pile, trenująca w KS GWRDIA PIŁA, zdobyła  

I miejsce w biegu na 300 metrów. 

 
 

❖ Dnia 20 czerwca 2021 r. mieszkańcy Zielonej Doliny uczestniczyli w XV 

Festynie Parafialnym zorganizowanym przez Parafia pw. św. Rafała 

Kalinowskiego w Pile. Podczas festynu odbyły się m.in. biegi parafialne, nad 

którymi Patronat Honorowy objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Na 

festynie obecny był również Krzysztof Pabich, radny Rady Powiatu w Pile, który 

zaangażował się także w przygotowanie posiłków dla uczestników. Organizację 

festynu wsparł Powiat Pilski. 

 

 
 

❖ Na boisku sportowym w Bronisławkach (gm. Ujście) odbył się IV Memoriał Ku 

Pamięci Piłkarzy Błyskawicy Bronisławki. W turnieju wzięło udział 10 drużyn  

z gmin powiatu pilskiego. Było to udane wydarzenie nie tylko sportowe, ale 
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również integracyjne. Finał wygrała drużyna z Kruszewa. Zwycięzcom gratulował  

Marek Kamiński, Członek Zarządu Powiatu w Pile, a wydarzenie wsparł Powiat 

Pilski. 

 
 

❖ Nad Zalewem Koszyckim w Pile odbyły się zawody spławikowe im. Józefa 

Różańskiego. Wzięli w nich udział prezesi kół i działacze z całego Okręgu 

Nadnoteckiego PZW w Pile.  Tradycyjnie wydarzenie Patronatem Honorowym 

objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, który razem z Czesławem 

Pachowiczem, prezesem ON PZW w Pile wręczał medale i puchary najlepszym 

sześciu zawodnikom. Zawody zorganizowało Koło PZW Gwda z Piły.   

 

 
 

❖ W Wolsku w gminie Miasteczko Krajeńskie odbyła się impreza plenerowa pod 

hasłem „Wirusa się nie boimy, bo dużo ćwiczymy”. Wydarzenie miało charakter 

pikniku sportowo-plażowego z atrakcjami dla całych rodzin, zorganizowanymi 

przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wolsku. Wydarzenie wsparli m.in. 

druhowie z OSP Miasteczko Krajeńskie, prywatni sponsorzy oraz Powiat Pilski. 
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❖ Dnia 17 lipca 2021 r., w sali MDK Iskra, odbyło się doroczne zebranie 

sprawozdawcze, a następnie festyn kulturalno-integracyjny na Stadionie 

Powiatowym przy Okrzei członków Niemieckiego Towarzystwa  

Społeczno – Kulturalnego w Pile. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu Powiatu 

Pilskiego i pod honorowym patronatem Starosty Eligiusza Komarowskiego. Do 

NTSK w Pile należy ponad 250 osób. Jest to jedyne w Wielkopolsce, 

stowarzyszenie mniejszości niemieckiej, skupia ono tych, którym bliska jest 

tradycja i kultura niemiecka. Prowadzi m.in. naukę języka niemieckiego dla 

różnych grup wiekowych oraz organizuje wycieczki tematyczne związane  

z historią Polski i Niemiec. 
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❖ Dnia 14 lipca 2021 r. na Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Malwa” odbyła się 

IV edycja Działkowego Turnieju Brydża Sportowego. Przy 6 stolikach 

turniejowych, przez cztery godziny rywalizowało 24, znakomicie 

przygotowanych, graczy. Turniej odbył się pod Patronatem Honorowym Starosty 

Pilskiego, ponadto Powiat Pilski ufundował puchary dla zwycięzców oraz 

upominki dla uczestników. 

 

 
 

❖ Podczas zbiórki Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej w OSP 

Osiek nad Notecią młodym druhom wręczono odznaczenia „Młodzieżowa 

Drużyna Pożarnicza”. Działające przy jednostce OSP drużyny młodych druhów to 

wyjątek w skali północnej Wielkopolski. OSP Osiek nad Notecią należy do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jest dobrze wyposażona  

i wyszkolona. Zabezpiecza wschodnią część  powiatu pilskiego. Posiada również 

Orkiestrę Dętą. W podziękowaniu za wsparcie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej 

Starosta Pilski otrzymał pamiątkowy dyplom. 
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❖ Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska zorganizowało III Biesiadę Krajeńską, 

wydarzenie, które ma na celu kultywowanie tradycji, obrzędów i zwyczajów 

ludowych regionu Wyrzyska i Krajny. W Biesiadzie uczestniczyli mieszkańcy 

regionu, dla których wystąpiły popularne zespoły folklorystyczne „Krajniacy”  

z Wielkiego  Buczka, „Osieczanki” z Osieka n. Notecią i KliMagJa  

ze Złotowa. Powiat Pilski również wsparł  organizację Biesiady Krajeńskiej, jako 

ważnego wydarzenia kulturalnego o charakterze ponadlokalnym. 
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❖ Dnia 7 sierpnia 2021 r. w Gminie Szydłowo odbył się XII Przełajowy Bieg Papieski 

im. Św. Jana Pawła II. W biegu wzięło udział ponad 130 biegaczy, dołączyli także 

kijkarze. Trasa biegła malowniczymi ścieżkami ze Skrzatusza do Starej Łubianki  

i liczyła 7,6 km. Organizatorem biegu było Stowarzyszenie Biegaczy Gminy 

Szydłowo. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Starosty 

Pilskiego Eligiusza Komarowskiego i przy wsparciu Powiatu Pilskiego. 
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❖ Dnia 27 sierpnia 2021 r. na kortach tenisowych przy ul. Kossaka w Pile przy 

wsparciu Powiatu Pilskiego odbyła się VIII edycja Deblowego Turnieju 

Tenisowego "Fish Cup" zorganizowana przez Klub Tenisowy MIRON-TENIS. 

Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski razem z Markiem Kamińskim, Członkiem 

Zarządu Powiatu w Pile pogratulowali wszystkim uczestnikom turnieju i wręczyli 

puchary zwycięzcom.  

 
 

❖ Dnia 2 września 2021 r. Powiat Pilski podpisał umowę z prezesem klubu KPS 

Stalpro Joker Powiat Pilski o wsparciu finansowym  nowej drużyny seniorskiej 

męskiej siatkówki. Klub reprezentuje barwy Powiatu Pilskiego w rozgrywkach II 

– ligowych. Klub przeniósł swoją siedzibę ze Szczecina do Piły, a zawodnicy 

trenują w nowej Powiatowej Hali Sportowej w Pile. Powiat Pilski reprezentowali: 

Eligiusz Komarowski, starosta pilski i Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.  

 
 

❖ Eko-Meeting Powiatu Pilskiego – dnia 4 września 2021 r. na stadionie 

zaprezentowały się m. in. gminy powiatu pilskiego, pilscy działkowcy, 

pszczelarze, twórcy ludowi i rękodzielnicy oraz szkoły,  Warsztaty Terapii 

Zajęciowej i Domy Pomocy Społecznej. Wydarzenie mające na celu edukację 

mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, promocję zdrowego stylu życia, w 

tym aktywności fizycznej. Na Eko-Meetingu swoje produkty i ofertę 
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zaprezentowały ponadto m.in.: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Krajna nad Notecią” i Polski Związek Pszczelarski. 

 

 
 

❖ W Miasteczku Krajeńskim odbył się charytatywny turniej piłkarski pod 

Skrzydłami Orły Górskiego. Zbierano środki dla dziennikarza Mariusza 

Markowskiego, który uległ wypadkowi. Akademia Piłkarska RYŚ zorganizowała 

turniej z udziałem dzieci, którym Powiat Pilski ufundował puchary i medale. 

Emocjom sportowym towarzyszył piknik dla całych rodzin, a w jego organizację 

włączył się proboszcz parafii, wójt Krzysztof Oświecimski, koła gospodyń 

wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna OSP Miasteczko Krajeńskie, lokalne 

placówki kultury z biblioteką i Gminnym Domem Kultury.  
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❖ Ponad 500 zawodników, w tym biegaczy i kijkarzy z klubów sportowych oraz 

prawie 200 dzieci wzięło udział w XIV Biegu Niepodległości, który 11 listopada 

zorganizował Powiat Pilski na Stadionie Powiatowym przy Okrzei w Pile.  

Każdy z uczestników biegu na mecie otrzymywał medal.  

 
 

❖ W Powiatowej Hali Sportowej przy Pola w Pile odbył się Turniej 

Niepodległościowy Rocznika 2012 uczestników szkółek piłkarskich z regionu 

pilskiego. Zorganizowała go Akademia Piłkarska Reissa - Reprezentacja Regionu 

Pilskiego, przy wsparciu Powiatu Pilskiego. Nie brakowało goli, nagród dla 

wszystkich i pucharów dla najlepszych. Młodych piłkarzy dopingowali Eligiusz 

Komarowski, Starosta Pilski i Krzysztof Sadowski, Etatowy Członek Zarządu 

Powiatu w Pile.  
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❖ W zrewitalizowanym budynku kina Iskra w Pile odbyło się spotkanie adwentowe 

(Adventsfeier) członków Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego  

w Pile. Uczestnicy mieli m.in. okazję wysłuchać niemieckich kolęd w wykonaniu 

chóru NTSK oraz Zespołu Muzycznego „Rolniczak & Wyrzykowski”. W spotkaniu 

uczestniczył Eligiusz Komarowski, starosta pilski. 
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❖ Członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 24  

w Pile obchodzili jubileuszu 20-lecia istnienia. Gratulacje i podziękowania za 

aktywną działalność poświęconą pamięci polskich żołnierzy, uczestników 

trudnych misji pokojowych za granicą, złożył starosta pilski Eligiusz Komarowski.  

 

 
 

❖ Strzelecki Klub Sportowy Inter – Continental Piła, przy wsparciu Powiatu 

Pilskiego w ramach popularyzacji strzelectwa sportowego i aktywizacji osób po 

50. roku życia zorganizował warsztaty strzeleckie. Uczestnicy strzelali  

z karabinków pneumatycznych sportowych oraz dla urozmaicenia - także  

z karabinków i pistoletów pneumatycznych, całkowicie przypominających broń 

bojową. Najlepsi strzelcy wzięli udział w Mistrzostwach Seniorów w Strzelectwie 

Sportowym. 

 
 

❖ W Powiatowej Hali Sportowej przy Pola w Pile, dnia 19 grudnia 2021 r. odbył się 

Świąteczny Turniej Czwórek „Joker Cup” o Puchar Starosty Pilskiego.  

W turnieju wzięło udział 19 drużyn, blisko 100 chłopców w wieku 11 lat ze szkół 

podstawowych z trzech województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego  

i kujawsko-pomorskiego.  Turniej otworzył Eligiusz Komarowski, starosta Pilski 

oraz Grzegorz Witkowski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 

Sportowego w Pile. Natomiast nagrody dla najlepszych drużyn i wyróżnionych 
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zawodników wręczył Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu  

w Pile wraz z dyrektorem LOMS. Turniej zorganizował UKS SMS Joker Piła. 

 
 

 

C. Pozostałe działania  

 

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

 

 

L.p. 
Powiatowe jednostki 

organizacyjne 

Organizacja pozarządowa 

udzielająca/objęta 

wsparciem 

Forma współpracy 

1. 

Biuro Wystaw 
Artystycznych i Usług 
Plastycznych w Pile 

Stowarzyszenie Nauczycieli 
Twórczych Jelo 

Całoroczne wsparcie 
merytoryczne 

organizowanych przez 
Stowarzyszenie ekspozycji  
i plenerów artystycznych 

oraz spotkań 
odbywających się  

w Galerii BWA i UP. 
 

  Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, 

Oddział w Pile 

Całoroczna pomoc 
merytoryczna i techniczna  
w organizowanych przez 

Związek imprezach 
związanych z ich 

działalnością. 
 

  Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Pile 

Organizowanie spotkań  
i prelekcji z nauczycielami  
z Piły i powiatu pilskiego 

mające na celu 
samodoskonalenie kadry 
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nauczycielskiej przez 
kontakt z aktualnie 

prezentowaną  
w Galerii ekspozycją 

 

  Związek Plastyków 
Artystów Rzeczpospolitej 

Polskiej 
 

Nieodpłatne 
udostępnianie sali w celu 

przeprowadzenia Walnego 
Zjazdu ZPARP oraz 
spotkań członków 

Związku. 
 

  Stowarzyszenie 
Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Pile 

Całoroczna współpraca, 
organizowanie spotkań, 

uczestnictwo w wykładach 
 

2.  
 

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna  

w Pile im. Pantaleona 
Szumana 

Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich 

Udział biblioteki  
w Ogólnopolskiej 

Kampanii Społecznej 
Tydzień Bibliotek, 18 

edycja, „Znajdziesz mnie  
w bibliotece”, 8-15 maja:  
bezpłatny roczny zdalny 

dostęp do e-booków  
z platformy IBUK libra, 
promocja, konkursy, 

wystawa. 
 

  
Fundacja ABC XXI – Cała 

Polska czyta dzieciom 

Udział biblioteki 
w Ogólnopolskiej 

Kampanii Społecznej „Cała 
Polska czyta dzieciom” i 

20. Ogólnopolskim 
Tygodniu Głośnego 

Czytania Dzieciom poprzez 
organizację własnych 

przedsięwzięć literackich  
i czytelniczych”. 

 

 

 

W 2021 roku w zakresie spraw związanych z rolnictwem współpracowano z niżej 

wymienionymi podmiotami: 

1) Radą Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Biuro Powiatowe w Pile, 

2) Powiatowym Związkiem Spółek Wodnych w Pile z/s w Wyrzysku, 

3) Gminną Spółką Melioracyjną Wyrzysk, 

4) Spółką Wodno-Melioracyjną Rzadkowo, 

5) Gminną Spółką Wodną w Miasteczku Krajeńskim, 

6) Gminną Spółką Wodną w Łobżenicy, 

7) Gminną Spółką Wodną w Białośliwiu, 

8) Spółką Drenarską w Zelgniewie, 
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9) Gminną Spółką Wodną w Wysokiej, 

10) Spółka Wodno-Melioracyjna Ujście, 

11) Spółką Melioracyjno-Drenarską w Mirosławiu. 

 

W 2021 roku Powiat Pilski udzielił wsparcia finansowego z przeznaczeniem na 

bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie 

inwestycji w zakresie wykonania konserwacji rowów melioracji wodnej 8 działającym na 

terenie Powiatu spółkom wodnym na kwotę 30 000,00 zł: 

 

Lp. 
Podmiot dotowany 

Nazwa Spółki Wodnej 
Nazwa zadania 

Kwota udzielonej 
dotacji  

(zł) 

1. 
Gminna Spółka Melioracyjna 

Wyrzysk 
Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 
w miejscowości: Pracz, Wyciąg, Osiek N/Not. 

4 500,00 

2. 
Spółka Wodno-Melioracyjna 

Rzadkowo 
Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 
w miejscowości Morzewo. 

5 000,00 

3 
Gminna Spółka Wodna 

Białośliwie 
Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 
w miejscowości Białośliwie. 

5 000,00 

4 
Gminna Spółka Wodna 

w Łobżenicy 
Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 
w miejscowości: Fanianowo, Kunowo, 
Wiktorówko, Liszkowo. 

4 500,00 

5 
Spółka Wodno-Melioracyjna 

Ujście 
Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 
w miejscowości Byszki. 

2 500,00 

6 
Spółka Melioracyjno-Drenarska 

Mirosław 
Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 
w miejscowości: Mirosław. 

2 500,00 

7 
Gminna Spółka Wodna 
Miasteczko Krajeńskie 

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 
w miejscowości: Brzostowo i Miasteczko 
Krajeńskie. 

5 000,00 

8 Spółka Drenarska w Zelgniewie Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 
w miejscowości Zelgniewo. 

1 000,00 

RAZEM 30 000,00 

 

W dniu 1 marca 2021 r. odbyło się webinarium Forum Rolniczego Powiatu Pilskiego 

i Złotowskiego, którego organizatorem była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

w Pile. W spotkaniu wzięli udział rolnicy, parlamentarzyści, samorządowcy oraz 

przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Podczas forum poruszano wiele 

istotnych kwestii związanych z rolnictwem i problemami rolników z powiatu pilskiego.  
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PODSUMOWANIE 

Rok 2021 podobnie jak rok 2020 z uwagi na wprowadzenie stanu pandemii COVID- 

19 był rokiem trudnym dla całego sektora organizacji pozarządowych. Pomimo 

wynikających z takiego stanu rzeczy trudności, podobnie jak w roku poprzednim Powiat 

Pilski starał się bez przerwy realizować założone cele programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. Dostosowując się do zaistniałej sytuacji aktywnie wspierał 

zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Bez względu na sytuację  

w swych założeniach i działaniach miał na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy 

samorządem powiatu pilskiego a sektorem pozarządowym. Współpraca ta odbywała się 

na zasadach pomocniczości, efektywności, partnerstwa i suwerenności stron.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego przebiegała zarówno w formie finansowej 

jaki i pozafinansowej.   

Współpraca finansowa realizowana była w kilku obszarach, zarówno poprzez 

wspieranie realizacji zadań publicznych, jak i powierzanie tych zadań.  

Wiodącym trybem przekazywania organizacjom środków finansowych z budżetu 

powiatu na realizację zdań publicznych w analizowanym okresie był tryb otwartego 

konkursu ofert. 

 

Zarząd Powiatu w Pile, na podstawie obowiązujących przepisów, ogłosił  

w 2021 roku 4 (w kolejności ogłaszania: pierwszy, piąty, szósty, siódmy) otwarte konkursy 

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej 

oraz 3 (w kolejności ogłaszania: drugi, trzeci, czwarty) otwarte konkursy ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego.  

 

W wyniku rozstrzygniętego pierwszego konkursu wybranych zostało 51 ofert 

złożonych przez 35 stowarzyszeń na ogólną kwotę 345 000 zł.  

 

Przyznane dotacje (środki) w poszczególnych rodzajach zadań: 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – 15 000 zł.  

Dotacje przyznano 3 stowarzyszeniom na wsparcie realizacji 3 zadań. 

Przekazano 100% środków. 

Kwota wykorzystanych dotacji – 15 000 zł. 

2. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych – 121 500 zł.  

Dotacje przyznano 23 stowarzyszeniom na wsparcie realizacji 29 zadań. 

Przekazano 117 000 zł, tj. 96,30% na realizację 27 zadań. 

2 zadania zostały odwołane przed podpisaniem umów na ich realizację 
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Kwota wykorzystanych dotacji – 117 000 zł. 

3. Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach 

wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – 7 000 zł. 

Dotacje przyznano 2 stowarzyszeniom na wsparcie realizacji 2 zadań.  

Przekazano 100% środków. 

Kwota wykorzystanych dotacji – 7 000 zł. 

4. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – 201 500 zł. 

Dotacje przyznano 15 stowarzyszeniom na wsparcie realizacji 17 zadań.  

Przekazano 100% środków. 

Kwota wykorzystanych dotacji 201 500 zł. 

 

* łączna liczba stowarzyszeń wyszczególniona w punktach 1-4 jest większa niż 35, gdyż 

niektóre stowarzyszenia otrzymywały dotacje w kilku rodzajach zadań. 

 

W wyniku rozstrzygniętego V konkursu wybrana została 1 oferta złożona przez 

1 stowarzyszenie na kwotę 30 000 zł.  

Przekazano 100% środków. 

W wyniku rozstrzygniętego VI konkursu wybrana została 1 oferta złożona przez 

1 stowarzyszenie na kwotę 30 000 zł.  

Przekazano 100% środków. 

W wyniku rozstrzygniętego VII konkursu wybrane zostały 3 oferty złożone przez 

3 stowarzyszenia na kwotę 45 000 zł.  

Przekazano 100% środków. 

 

Poniższy wykres przedstawia wykorzystane w 2021 roku środki na wsparcie 

realizacji zadań w zakresie kultur fizycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykorzystane środki na 

realizację zadań  
w zakresie kultury 

fizycznej 

  
w 2021 r.  

 
445 500 zł  

 
3. 

7 000 zł 
4. 

201 500 zł 

 

1. 

120 000 zł 
2. 

117 000 zł 
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1. Upowszechnianie kultury fizycznej,  zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży 

2. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 

3. Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach 

wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych 

4. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo    

 

 

W wyniku rozstrzygniętego II konkursu wybrane zostały 3 oferty złożone przez 

3 stowarzyszenia na kwotę 10 000 zł.  

Przekazano 100% środków. 

W wyniku rozstrzygniętego III konkursu wybrane zostały 3 oferty złożone przez 

3 stowarzyszenia na kwotę 15 000 zł.  

Przekazano 100% środków. 

W wyniku rozstrzygniętego IV konkursu wybrana została 1 oferta złożona przez 

1 stowarzyszenie na kwotę 23 000 zł.  

 Przekazano 100% środków. 

 

 Poniższy wykres przedstawia wykorzystane w 2021 r. środki na wsparcie realizacji 

zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku trybu pozakonkursowego, tzw. uproszczonego, Zarząd Powiatu  

w Pile w 2021 roku na upowszechnianie kultury fizycznej podpisał 34 umowy na podstawie 

ofert złożonych przez 27 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 77 950 zł 

(wykorzystane 77 860,16 zł).  

2 stowarzyszenia zwróciły część niewykorzystanej dotacji – 89,84 zł 

 

Na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego Zarząd Powiatu w Pile podpisał 1 umowę na podstawie oferty złożonej przez 

1 organizację pozarządową na kwotę 2 000 zł. 

 

 

 

 

Wykorzystane środki na 
realizację zadań  

w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego 

  
w 2021 r.  
48 000 zł  

 

48 000 zł 
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W 2021 r. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” przez 

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej/Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas 

p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile wydatkowano środki w wysokości 1.046.359,38 zł 

(środki z dotacji Wojewody). 

Na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 373 655,00 zł środków 

własnych Powiatu Pilskiego.  

W 2021 roku Powiat Pilski udzielił wsparcia finansowego z przeznaczeniem na 

bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie 

inwestycji w zakresie wykonania konserwacji rowów melioracji wodnej 8 działającym na 

terenie Powiatu spółkom wodnym na kwotę 30 000,00 zł. 

Na realizację zadania publicznego – prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej (porad) oraz edukacji prawnej przez Fundację Rozwoju Świadomości 

Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, 

Informacja, Rozwój”, przekazano kwotę 190 080,00 zł. Organizacje te łącznie udzieliły  

1 213 porad prawnych. 

Powiat Pilski przekazał również dotację w wysokości 70 000,00 zł dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Powiatu Pilskiego. 

 

Sfera współpracy pozafinansowej – polegającej zarówno na wspieraniu organizacji 

w ich codziennym działaniu, jak i na włączaniu ich w podejmowanie kluczowych decyzji dla 

działań lokalnych była równie istotna, co omawiana najczęściej kwestia finansowania 

zadań.  

Ogłoszenie stanu pandemii oraz wprowadzone restrykcje z tym związane to 

nietypowy i trudny czas dla organizacji pozarządowych. Spowodował on bowiem trudności 

z realizacją założonych celów ze względu na brak możliwości organizacji działań 

wymagających bezpośredniego udziału uczestników – zwłaszcza w obszarze sportu, 

kultury i zdrowia. 

Dzięki jednak uruchomionym mechanizmom wsparcia obszaru działalności 

trzeciego sektora organizacje mogły choćby w części zrealizować założone na 2021 rok 

cele.  

W ramach trybu 
małych zleceń 
wykorzystano  

w 2021 r.  
łącznie 

 

79 860,16 zł 
 

kultura, sztuka, 

ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa 

narodowego 

2 000 zł 

wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

77 860,16 zł 
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Trzeci sektor mimo znacznych trudności związanych również z utratą płynności 

finansowej z powodu m.in. braku wpływów od uczestników niezrealizowanych działań czy 

utraty dużej części wpływów od darczyńców i sponsorów przy współpracy z powiatem 

udowodnił, że potrafi odnaleźć się w różnych sytuacjach, także tych, które wymagają 

wysiłku, elastyczności i zmiany podejścia do zaplanowanych działań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sprawozdanie opracowano na podstawie  
Materiałów dostarczonych przez poszczególne 
komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pile  
oraz jednostki organizacyjne Powiatu Pilskiego 


