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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 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2015 rok 

 

 Od 2008 roku, Rada Powiatu w Pile uchwala „Roczny Program współpracy Powiatu 

Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (…)”, który określa cele główne i szczegółowe, 

zasady, formy i zakres przedmiotowy współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie, a ponadto zawiera wykaz priorytetowych zadań 

o charakterze ponadgminnym, które stanowią podstawę dla władz Powiatu Pilskiego 

w zakresie dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonych na wsparcie realizacji 

zadań publicznych pozostających we właściwości samorządu powiatowego, 

a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

 Na terenie Powiatu Pilskiego działają łącznie 474 organizacje pozarządowe (stan 

na I połowę marca 2016 r., z OSP i ROD), są to zarówno organizacje pożytku publicznego 

podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (18 organizacji OPP), 

stowarzyszenia wpisane do rejestru/ewidencji prowadzonej przez Starostę Pilskiego1, 

w tym:  

• fundacje (23, w tym 2 fundacje posiadające status OPP); 

• kluby sportowe (45); 

• uczniowskie kluby sportowe (52, w tym 2 kluby posiadają status OPP); 

• stowarzyszenia zwykłe (27);  

oraz 

• stowarzyszenia kultury fizycznej w KRS (39, w tym 1 stowarzyszenie posiada status 

OPP);  

• oddziały stowarzyszeń (59, w tym 1 oddział posiada status OPP); 

• stowarzyszenia z os. prawną (142, w tym 12 stowarzyszeń posiadających status OPP)  

 

 

                                                           
1 Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz 
art. 2 ust.1, art. 7 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. 
w sprawie ewidencji  klubów sportowych, organ ewidencyjny prowadzi ewidencję w księdze 
ewidencyjnej dla uczniowskich klubów sportowych i w księdze ewidencyjnej dla klubów sportowych 
działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności 
gospodarczej, na podstawie danych zgłoszonych we wniosku o wpis do ewidencji. 
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oraz 

• 57 Ochotniczych Straży Pożarnych oraz OSP Ratownictwo Wodne, które funkcjonują 

jako stowarzyszenia na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, a także w oparciu 

o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

• Polski Związek Działkowców – Okręgowy Zarząd w Pile  oraz 29 rodzinnych 

ogrodów działkowych z terenu Powiatu Pilskiego 

 

Współpraca Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi przejawia się 

na wielu płaszczyznach, w tym  związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań 

na rzecz różnych grup społecznych. Charakter tej współpracy jest bardzo zróżnicowany, 

zależy m.in. od aktywności organizacji pozarządowych, ich celów statutowych oraz 

wysokości pozyskanych środków. Zaznaczyć należy, że pozytywne nastawienie, 

zaangażowanie, chęć  działania oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana 

organizacjom pozarządowym przez samorząd, pozytywnie wpływają na kontakty i dobre 

relacje z trzecim sektorem.  

 

 

 

Powiat Pilski wykonując dyspozycje zawarte w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwałą Rady 

Powiatu w Pile  nr XLIV.414.2014 z dnia 30 października 2014 roku przyjął „Roczny 

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 2015”.  



 

6 Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy  
z organizacjami pozarządowymi (…)” za 2015 rok 

Współpraca finansowa Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym, 

realizowana była w formie wspierania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego 

konkursu ofert2 oraz z jego pominięciem, tzw. tryb małych zleceń3.  

 

Największym wsparciem finansowym Powiat Pilski, objął cele związane przede 

wszystkim z kulturą fizyczną, aktywnym spędzaniem wolnego czasu, społeczną integracją, 

a także rozwojem psychofizycznym dzieci i młodzieży, a więc te organizacje pozarządowe, 

które prowadzą swoją działalność w zakresie: 

− upowszechnienia kultury fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci 

i młodzieży; 

− organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym 

i wyższym; 

− organizowania przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat 

w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych; 

− organizowania szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo; udział 

we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu 

Młodzieżowego, 

oraz krajoznawstwa i turystyki, w tym: 

− organizowania imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym.  

 

Na podstawie obowiązujących przepisów Zarząd Powiatu w Pile ogłosił dwa otwarte 

konkursy ofert - uchwałą nr 23.2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2015 oraz 

uchwałą Nr 44.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2015.  

W wyniku rozstrzygniętych konkursów wybrano 71 ofert złożonych przez 52 

stowarzyszenia, na łączna kwotę 546 113,00 zł.  

                                                           
2 Otarty konkurs ofert ogłaszany jest przez organ administracji publicznej zgodnie z art. 13 i następne,  ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016, poz. 239) 
3 Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji zadania, może zlecić organizacji 
pozarządowej lub innym podmiotom, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego 
o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:  
- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł, 
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 
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W wyniku rozstrzygnięcia I konkursu ofert zawarto 38 umów z 26 podmiotami 

na ogólną kwotę  436 588,00 zł, z czego przeznaczono na: 

1)    upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, 

zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży:                                  17 700 zł 

2)   organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 

o zasięgu powiatowym i wyższym:           105 838 zł 

3)    organizowanie imprez turystycznych o zasięgu 

powiatowym i wyższym:        6 000 zł 

4)   organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży  

reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich,  

ogólnopolskich i międzynarodowych:                             38 550 zł 

5)    organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo; 

udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego 

Systemu Sportu Młodzieżowego:                                    268 500 zł 

 

W wyniku rozstrzygnięcia II konkursu ofert zawarto 33 umowy z 31 podmiotami, 

na ogólną kwotę 109 525,00 zł, którą  przeznaczono na: 

1)   upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, 

zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży:                                  45 000 zł 

2)  organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 

o zasięgu powiatowym i wyższym:             17 525 zł 

3)  organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży  

reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich,  

ogólnopolskich i międzynarodowych:                                6 000 zł 

4)  organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo; 

udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego 

Systemu Sportu Młodzieżowego:                                      41 000 zł 

 

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

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

tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. 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:  
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a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Zarząd Powiatu zawarł 21 umów 

na łączną w kwotę 65 728,84 zł, z czego: 

• 2 723,94 zł na zadanie publiczne pn. „Turniej Finałowy ligi PLKA o Puchar Starosty 

Pilskiego”, zrealizowane przez Klub Sportowy „Kuźnia Talentów Koszykarskich”; 

• 2 500,00 zł na zadanie publiczne pn. „Sportowy Weekend bez nałogów” – Powiatowy 

turniej halowej piłki nożnej o Puchar Starosty Pilskiego (termin realizacji zadania 

23.02.2015 r. – 06.03.2015 r.), zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” 

w Ujściu; 

• 2 500,00 zł na zadanie publiczne pn. „Strefowe Eliminacje do Mistrzostw Polski 

w Karate Tradycyjnym” (organizacja i przeprowadzenie zawodów z cyklów 

przygotowawczych do startu w Mistrzostwach Polski, w których udział wzięły dzieci 

i młodzież w wieku od 5 do 18 lat w poszczególnych kategoriach), zrealizowane 

przez Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile; 

• 1 056,00 zł na zadanie publiczne pn. „Finał Wojewódzki – Z podwórka na stadion 

o Puchar Tymbarku” (termin realizacji zadania 10.04.2015 r. – 13.04.2015 r.), 

zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Dwunastka” w Pile; 

• 2 000,00 zł na zadanie publiczne np. „Cykl czterech imprez modelarskich pod nazwą 

PIŁA CUP” (termin realizacji zadania 01.05.2015 r. – 12.07.2015 r.), zrealizowane 

przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych; 

• 2 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Dolina Noteci na sportowo” (w ramach 

projektu zorganizowane zostały dwa spływy kajakowe - w maju i czerwcu br., 

na rzece Rurzyca/ Gwda i rzece Łobzonka dla dwóch grup uczniów, termin realizacji 

zadania 18.05.2015 r. – 31.07.2015 r.), zrealizowane przez Organizację Turystyczną 

Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”; 

• 2 142,00 zł na zadanie publiczne pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” (organizacja 

festynu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży zamieszkującej teren Gminy 

Szydłowo, termin realizacji zadania: 15.05.2015 r. -10.06.2015 r.), zrealizowane przez 

Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR z siedzibą w Szydłowie; 

• 1 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Wyjazd na I Otwarte Mistrzostwa Polski w Piłce 

Siatkowej Klubów Amatorskich” (termin realizacji zadania 22.05.2015 r. – 

24.05.2015 r.), zrealizowane przez Towarzystwo Sportowo Kulturalne „Orzeł Osiek” 

z siedzibą w Osieku nad Notecią; 
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• 5 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „II Memoriał im. Włodzimierza Winklera” 

(termin realizacji zadania 27.09.2015 r. – 17.10.2015 r.), zrealizowane przez 

Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej w Poznaniu; 

• 9 220,00 zł na zadanie publiczne pn. „ Zakwaterowanie i wyżywienie reprezentacji 

powiatu pilskiego w „Grand Prix Polski Czwartków LA” – Mistrzostwa Polski Dzieci 

i Młodzieży – Łódź 2015” (zadanie realizowane w terminie 15.06.2015 r. - 

15.07.2015 r.), zrealizowane przez Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

w Pile; 

• 9 976,00 zł na zadanie publiczne pn. „XI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej 

Streetball Piła 2015” (zadanie realizowane w terminie 15.05.2015 r. – 15.07.2015 r.), 

zrealizowane przez Klub Sportowy Basket Piła; 

• 1 995,00 zł na zadanie publiczne pn. „Wyjazd i udział w VI Wielkopolskich 

Spotkaniach Sportowo-Integracyjnych „Sieraków 2015” (zadanie realizowane 

w terminie 15.05.2015 r.–30.06.2015 r. – transport 40 uczestników do Sierakowa), 

zrealizowane przez Uniwersytet III Wieku w Pile; 

• 2 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Mecz piłkarski „Orły Górskiego” – Oldboje 

i Przyjaciele GLKS Wysoka” (termin realizacji zadania 20.06.2015 r.), zrealizowane 

przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wysoka”; 

• 2 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Obóz szkoleniowy GLKS Wysoka – juniorzy 

starsi i seniorzy” (zadanie realizowane w terminie 11.07.2015 r. – 17.07.2015 r.), 

realizowane przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wysoka”; 

• 2 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Wakacyjne wyprawy – Półkolonie 2015 w Małej 

Szkole w Rudzie” (termin realizacji zadania 09.07.2015 r. – 13.07.2015 r.), realizowane 

przez Stowarzyszenie Mała Szkoła na rzecz ekorozwoju w Rudzie; 

• 7 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Letni obóz KS Basket Piła dla dzieci 

i młodzieży” (zadanie realizowane w okresie 15.07.2015 r. – 15.09.2015 r.), 

realizowane przez Klub Sportowy Basket Piła; 

• 1 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Turniej drużyn piłkarskich” (zadanie 

realizowane w terminie 25.08.2015 r. – 12.09.2015 r.), realizowane przez 

Stowarzyszenie Orlik Piła; 

• 2 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „UKS Soccer Stars Cup” (termin realizacji 

zadania 31.08.2015 r. – 26.09.2015 r.), realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy 

Soccer Stars; 
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• 5 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Gala Boksu i K1” (termin realizacji zadania 

19.09.2015 r. – 26.09.2015 r.), realizowane przez Klub Sportowy Sporty Walki Piła; 

• 1615,90 zł na zadanie publiczne pn. „XVI Puchar Karate – do W.W.I. Poland w Pile” 

(realizacja zadania w terminie 28.09.2015 r. – 18.10.2015 r.), realizowane przez 

Uczniowski Klub Karate Shotokan „UNSU”; 

• 1 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Turniej drużyn piłkarskich” (zadanie 

realizowane w terminie 08.10.2015 r. – 31.11.2015 r.), realizowane przez 

Stowarzyszenie Orlik Piła.  

b) turystyki i krajoznawstwa – Zarząd Powiatu zawarł jedną umowę na kwotę: 

• 3 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Konserwacja szlaków turystycznych na terenie 

Powiatu Pilskiego – odnowienie szlaków pieszych” (zadanie realizowane w terminie 

01.06.2015 r. – 31.07.2015 r.), zrealizowane przez Oddział Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego w Pile.  

c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Zarząd Powiatu zawarł 

2 umowy na łączną kwotę 4 735,00 zł, z czego: 

• 3 000,00 zł na zadanie publiczne pn. „Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej 

dla młodzieży i seniorów z terenu powiatu pilskiego” (organizacja 4-dniowego 

wyjazdu 50-osobowej grupy młodzieży z ubogich rodzin z terenu powiatu pilskiego 

oraz seniorów o niskich dochodach, w terminie 07.05.2015 r. – 10.05.2015 r.), 

zrealizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec 

Piła; 

• 1 735,00 zł na zadanie publiczne pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” 

(organizacja pięciu jednodniowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu powiatu pilskiego, termin realizacji zadania 05.06.2015 

r. – 20.08.2015 r.), zrealizowane przez Organizację Turystyczną Północnej 

Wielkopolski „Dolina Noteci”. 

d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Zarząd Powiatu 

zawarł jedną umowę na kwotę: 

• 1 250,00 zł na zadanie publiczne pn. „ Koncert „Filharmonii Maluszka” w Szpitalu 

Specjalistycznym w Pile” (termin realizacji 03.04.2015 r. - 31.05.2015 r.). 

e) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji – Zarząd Powiatu zawarł jedną 

umowę na kwotę: 
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• 1 200,00 zł na zadanie publiczne pn. „Udzielanie bezpłatnych porad obywatelskich 

dla mieszkańców Powiatu Pilskiego o niskim statusie materialnym” (termin realizacji 

zadania 04.05.2015 r. – 24.07.2015 r.), zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile. 

 

Ponadto Powiat Pilski  w okresie sprawozdawczym zlecił organizację 10 biegów 

w ramach cyklu „Biegaj z Nami 2015”. Wśród organizatorów poszczególnych biegów 

znalazły się  również organizacje pozarządowe, które odpowiedzialne były 

za przeprowadzenie: 

− VII Papieskiego Biegu Przełajowego – Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo; 

− VI Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego „Kaczorska 10” - Klub Sportowy „GWARDIA” 

Piła; 

− XVII Biegu im. E. Wojciechowskiego „Olka” - Klub Sportowy „GWARDIA” Piła; 

− VI Biegu im. Ujskich Powstańców Wielkopolskich - Klub Sportowy „UNIA” Ujście; 

− VI Biegu im. Komandora Bolesława Romanowskiego – Uczniowski Klub Sportowy 

Sokół w Miasteczku Krajeńskim; 

− VIII Biegu im. Powstańców Wielkopolskich – Stowarzyszenie Aktywni dla Miasta 

i Gminy Wysoka. 
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I Priorytetowe zadania o charakterze ponadgminnym 
dla Powiatu Pilskiego w 2015 roku (§ 7 ust. 2 Progr amu)  

 

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w  trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

 

 W 2015 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; 

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 

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

 

A. Dofinansowanie, udzielenie wsparcia finansowego do imprez sportowych, 
kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na rzec z osób 
niepełnosprawnych 

           

 Wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych, odbywa 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. 

 Dzięki środkom finansowym przeznaczonym na dofinansowanie realizacji w/w zadań 

możliwe jest zorganizowanie większej ilości spotkań integracyjnych, imprez 

okolicznościowych dla dzieci oraz dla osób niepełnosprawnych i starszych. Ponadto 

pozyskiwane, na realizację programów, środki finansowe ze źródeł ministerialnych 

wspierają aktywne i godne uczestnictwo osób niepełnosprawnych i starszych w życiu 

społecznym.  

 Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki w 2015 r. przeznaczono 

kwotę w wysokości 21 178,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane w całości przez organizacje 
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pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na organizację wycieczek 

krajoznawczych oraz imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Dzięki przekazanym 

środkom finansowym 496 osób niepełnosprawnych wzięło udział w integracji społecznej.  

  

Lp. 
Nazwa wspieranego zadania 

Organizacja, która 
otrzymała wsparcie  

Kwota 
dofinansowania 

Sposób wykonania 
zadania, efekty jego 

realizacji 

1. 
Wycieczka do Portugalii                                        

( dofinansowanie w ramach sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki 

os. niepełnosprawnych) 

Towarzystwo Pomocy Chorym 
im. Sługi Bożej Stanisławy 

Leszczyńskiej 
4 892,00 zł 

Integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych 

2. 
Wycieczka do Myślęcinka 

(dofinansowanie w ramach sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki 

os. niepełnosprawnych) 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
z Piły 

2 000,00 zł 

Integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych 

3. 
Festyn „Kolory cukrzycy” 

(dofinansowanie w ramach sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki 

os. niepełnosprawnych) 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Koło Przyjaciół Dzieci 

z Cukrzycą w Pile 
2 640,00 zł 

Integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych 

4. 
Turniej sportowo-rekreacyjny 

 (dofinansowanie w ramach sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki 

os. niepełnosprawnych) 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Koło Przyjaciół Dzieci 

z Cukrzycą w Pile 
2 080,00 zł 

Integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych 

5. 
Wycieczka do Bydgoszczy i Torunia 
(dofinansowanie w ramach sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki 
os. niepełnosprawnych) 

Polski Związek Niewidomych, 
Koło Powiatowe w Pile 

4 566,00 zł 

Integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych 

6. 
Wycieczka Karkonosze-Praga 

(dofinansowanie w ramach sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki 

os. niepełnosprawnych) 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

5 000,00 zł 

Integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych 

RAZEM 21 178,00 zł 
 

 

 

B.     Prowadzenie domów pomocy społecznej oraz inn ych jednostek pomocy 
społecznej 

 

Domy Pomocy Społecznej Powiatu Pilskiego na bieżąco prowadzą współpracę 

kulturalno – sportową  z organizacjami pozarządowymi oraz z placówkami edukacyjnymi 

w celu integracji mieszkańców DPS-u z lokalną społecznością. Przykładem może być 

chociażby współpraca Stowarzyszenia „Cordis” działającego przy DPS w Dębnie 

z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Łobżenicy oraz Klubem Sportowym „Korona Dębno” 

w Dębnie. Ponadto dzięki współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile 

z Pilskim Bankiem Żywności, Domy Pomocy Społecznej Powiatu Pilskiego mogły 

systematycznie korzystać z produktów spożywczych dystrybuowanych przez Pilski Bank 

Żywności, co wpływa na obniżenie kosztów żywienia podopiecznych.  
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Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” dla osób z zab urzeniami 
psychicznymi  
 

Centrum Charytatywno – Opiekuńcze „Caritas” p.w. Matki Bożej  z Lourdes w Pile 

od 2002 r. prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

W 2015 roku z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 37 osób, 

które w wyniku  konsultacji z lekarzem psychiatrą oraz zespołem terapeutycznym zostały 

skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile do uczestnictwa  w terapii.  

Dotacja przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego Powiatowi Pilskiemu 

z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile w okresie 

sprawozdawczym wyniosła 445 938,00 zł. 

 

Dom Pomocy Społecznej im. J. Pawła II w Pile  

 
W zakresie organizowania spotkań oraz imprez okolicznościowych dla podopiecznych 

DPS w Pile współpracował z następującymi organizacjami pozarządowymi: 

1. Towarzystwem Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, 

2. Centrum Wolontariatu w Pile, 

3. Stowarzyszeniem „Pro Senior”, 

4. Caritas w Pile. 

Powiatowe 
jednostki 

organizacyjne 

Organizacja 
udzielająca/ objęta 

wsparciem 
Forma współpracy Efekty współpracy 

Dom Pomocy 
Społecznej im. Jana 

Pawła II w Pile 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Domu 

Pomocy Społecznej 
w Pile 

„Rehabilitacja aktywna 
i fizykoterapia w chorobach 
neurologicznych” (w dniach 
17.08.2015 r. – 30.11.2015 r.) – 
zadanie publiczne dofinansowane 
w ramach ogłoszonego konkursu 
ofert zlecanego przez Wojewodę 
Wielkopolskiego 

Zrealizowanie projektu pozwoliło 
czasowo wypełnić lukę istniejącą wśród 
placówek medycznych 
(rehabilitacyjnych), poprzez zwiększenie 
liczby realizowanych zleceń na rzecz 
osób niepełnosprawnych i skrócenie 
czasu oczekiwania na podjęcie 
rehabilitacji w chorobie neurologicznej 

Grupa Wparcia dla rodzin osób 
chorych na chorobę Alzheimera 

Wsparcie, udzielanie cennych rad 
dotyczących opieki nad chorymi, 
załatwienia różnych spraw (zasiłki, 
dofinansowania, pomoc medyczna) 

Centrum Aktywizacji 
Seniorów 

Przedstawienie walentynkowe dla 
mieszkańców DPS w Pile 

Integracja społeczna mieszkańców Domu 

Stowarzyszenie 
„Pro Senior” 

Udostępnianie pomieszczeń Efekt wizerunkowy i wzajemna pomoc 

Centrum 
Wolontariatu w Pile 

Udział wolontariuszy w opiece 
nad mieszkańcami  Domu 

Efekt wizerunkowy i wzajemna pomoc , 
uwrażliwienie na potrzeby innych osób 

Caritas w Pile 

Pozyskiwanie darów dla 
mieszkańców Domu (wyroby 
medyczne, odzież, sprzęt) 

Efekt wizerunkowy i wzajemna pomoc 
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Towarzystwem 
Pomocy Chorym 
im. Sługi Bożej 

Stanisławy 
Leszczyńskiej w Pile 

Udostępnianie pomieszczeń, 
współudział we wspólnych 
projektach 

Efekt wizerunkowy i wzajemna pomoc, 
integracja społeczna 

 

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie  

Powiatowe 
jednostki 

organizacyjne 

Organizacja 
udzielająca/ objęta 

wsparciem 
Forma współpracy Efekty współpracy 

Dom Pomocy 
Społecznej 

w Rzadkowie 

Stowarzyszenie 
w Rzadkowie 

Współpraca na rzecz Środowiska 
lokalnego, w zakresie doradztwa 
merytorycznego, wsparcie 
lokalowe - bezpłatnie 
udostępniania pomieszczenia 
na prowadzenie działalności 
statutowej 

Poprawa jakości życia osób 
z niepełnosprawnościami, widoczne 
efekty w codziennej pracy na rzecz osób 
z upośledzeniem umysłowym, 
zwiększenie ilości zadań 
podejmowanych na rzecz aktywizacji 
osób starszych i niepełnosprawnych 

Stowarzyszenie 
na Górze 

 

Dom Pomocy Społecznej w D ębnie  

Powiatowe 
jednostki 

organizacyjne 

Organizacja 
udzielająca/ objęta 

wsparciem 
Forma współpracy Efekty współpracy 

Dom Pomocy 
Społecznej w Dębnie 

 
Stowarzyszenie 

Cordis 
 

Organizacja spotkań 
integracyjnych osób 
niepełnosprawnych 
z mieszkańcami środowisk 
lokalnych, przekazywanie 
pomocy rzeczowej od sponsorów 
w postaci odzieży oraz żywności 

Integracja osób niepełnosprawnych 
z lokalną społecznością 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

w Łobżenicy 

Organizacja spotkań o charakterze 
kulturalno-sportowym 

Integracja osób niepełnosprawnych 
z lokalną społecznością,  nabycie 
właściwych umiejętności, postaw 
i zachowań społecznych Klub Sportowy 

„Korona Dębno” 
w Dębnie 

 

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie  

Powiatowe 
jednostki 

organizacyjne 

Organizacja 
udzielająca/ objęta 

wsparciem 
Forma współpracy Efekty współpracy 

Dom Pomocy 
Społecznej 
w Chlebnie 

Koło Wędkarskie 
w Wyrzysku 

Organizacja III Powiatowych 
Zawodów Wędkarskich dla Osób 
Niepełnosprawnych z Domów 
Pomocy Społecznej i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, działających 
na terenie powiatu pilskiego nad 
jeziorem Młotkowieckim 
(20.08.2015 r.) 

Integracja osób niepełnosprawnych, 
rozwijanie pasji i zaspokajanie potrzeb 
rekreacji i wypoczynku. Udział w 
zawodach 22 uczestników – osób 
niepełnosprawnych z domów pomocy 
społecznej w Dębnie, Chlebnie, 
Rzadkowie i Falmierowie, a także z 
warsztatów terapii zajęciowej w 
Liszkowie, Rzadkowie, Ujściu, Leżenicy 
oraz Piły. Wśród zaproszonych gości 
byli: Starosta Pilski, Przewodniczący 
Rady Powiatu, Dyrektor PCPR w Pile, 
Prezes Okręgu Nadnoteckiego Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Pile oraz 
Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej 

 
Nadnotecki Związek 

Wędkarski w Pile 
Klub Sportowy 

„Korona Dębno” 
w Dębnie 
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Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie  

Powiatowe 
jednostki 

organizacyjne 

Organizacja 
udzielająca/ objęta 

wsparciem 
Forma współpracy Efekty współpracy 

 
 
 
 
 

Dom Pomocy 
Społecznej 

w Falmierowie 

 
 
 
 
 

Stowarzyszenie 
„Nasz Dom 

w Falmierowie” 
 
 

Nieodpłatne umożliwienie 
korzystania z pomieszczeń oraz 
parku DPS w Falmierowie, w celu 
współrealizacji imprez 
kulturalnych, integracyjnych 
i sportowych dla mieszkanek 
Domu oraz osób zaproszonych do 
uczestnictwa 

Promocja pozytywnych postaw 
w stosunku do osób 
z niepełnosprawnością, nabycie 
umiejętności nawiązywania kontaktów, 
umiejętności współżycia w grupie i w 
środowisku. 
Organizacja imprezy rekreacyjno-
kulturalnej z okazji pożegnania lata pod 
nazwą „Fa-Lato” (uczestnikami 
spotkania były Mieszkanki i Mieszkańcy 
Domów Pomocy Społecznej z Chlebna, 
Dębna, Rzadkowa i Falmierowa oraz 
uczestnicy Warsztatów Terapii 

 

Placówka Opieku ńczo - Wychowawcza w Pile  

Powiatowe 
jednostki 

organizacyjne 

Organizacja 
udzielająca/ objęta 

wsparciem 
Forma współpracy Efekty współpracy 

Placówka 
Opiekuńczo -

Wychowawcza  
w Pile 

Centrum 
Wolontariatu 
„Volontario” 

Organizacja i udział 
podopiecznych Ośrodka w XXVII 
Wiosennym Rajdzie „Studenci 
Dzieciom” 

Integracja wychowanków placówki 
ze społecznością studencką 

Centrum 
Wolontariatu w Pile 

Współpraca w zakresie 
wyrównywania deficytów 
edukacyjnych oraz wspierania 
wychowanków przebywających w 
Placówce podczas odrabiania 
zadań domowych 

Polepszenie umiejętności edukacyjnych 
wychowanków Placówki 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Arka 

Noego 

Spotkanie z terapeutą uzależnień 
p. Arturem Amendą 

Zwiększenie świadomości 
wychowanków na temat uzależnień i ich 
źródeł oraz konsekwencji z tym 
związanych 

 

 

C. Organizacja działalno ści warsztatów terapii zaj ęciowych dla osób 
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego 

 

Wsparcie prowadzenia przez organizacje pozarządowe warsztatów terapii zajęciowej 

dla osób niepełnosprawnych odbywa 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. 
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Na terenie Powiatu Pilskiego funkcjonuje 6 warsztatów terapii zajęciowej, z czego 

cztery warsztaty prowadzone są 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.  

Są to: 

1.   Warsztat Terapii Zajęciowej w Pile przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym, 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 Centrum Charytatywno – 

Opiekuńcze „Caritas” p.w. Matki Bożej  z Lourdes w Pile. 

Pozostałe dwa warsztaty terapii zajęciowej, tj. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łobżenicy – Warsztat  Terapii Zajęciowej w Liszkowie; Dom Pomocy 

Społecznej w Rzadkowie – Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzadkowie, prowadzone są przez 

gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej. 

 
Warsztaty Terapii Zajęciowej realizując zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej 

i społecznej zmierzają do poprawy ogólnego rozwoju i sprawności każdego uczestnika.  

Ogółem w zajęciach warsztatów uczestniczyło 185 osób, z czego: 

- WTZ w Ujściu – 30 osób 

- WTZ przy PSOUU w Pile – 40 osób 

- WTZ Caritas w Pile – 25 osób 

- WTZ w Leżenicy – 25 osób 

- WTZ w Liszkowie – 30 osób 

- WTZ przy DPS w Rzadkowie – 35 osób 

 
Na 4 warsztaty terapii zajęciowej, które prowadzone są przez organizacje 

pozarządowe w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 205 281,00 zł ze środków 

własnych Powiatu oraz 1 847 520,00 zł ze środków PFRON.  

 



 

18 Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy  
z organizacjami pozarządowymi (…)” za 2015 rok 

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 
pw. św. Mikołaja w Ujściu 

WTZ w Ujściu 
461 880,00 zł 51 320,00 zł 513 200,00 zł 

2. 

Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem 
Umysłowym, Koło w Pile 

WTZ w Pile 

615 840,00 zł 68 427,00 zł 684 267,00 zł 

3. 
Caritas Parafii Rzymsko – 

Katolickiej pw. św. Stanisława 
Kostki w Pile 

WTZ Caritas Piła 

384 900,00 zł 42 767,00 zł 427 667,00 zł 

4. 

Centrum Charytatywno – 
Opiekuńcze Caritas pw. Matki 

Bożej 
z Lourdes w Pile. 

WTZ Leżenica (gm. Szydłowo) 

384 900,00 zł 42 767,00 zł 427 667,00 zł 

Ogółem 1 847 520,00 zł 205 281,00 zł 2 052 801,00 zł 
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2. Ochrona i promocja zdrowia, w tym współdziałanie  na rzecz 
osób niepełnosprawnych i ich aktywizacji zawodowej 

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji 

Niepełnosprawnych w ramach współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi 

inicjuje i wspomaga ich działania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 

mieszkańców powiatu pilskiego oraz stwarza możliwości przyznawania, w tym dla 

organizacji pozarządowych, środków na przystosowanie stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych i możliwości refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

A. Popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnyc h oraz profilaktyce 
chorób, poprzez organizowanie konferencji i szkole ń 
 

Organizacje pozarządowe wykonując ujęte Programem Współpracy priorytetowe 

zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia starają się, poprzez swoje działanie, 

rozpowszechniać wiedzę i swoje doświadczenie na temat zdrowego trybu życia, 

niezbędnych badań profilaktycznych oraz dają możliwość bezpłatnego przebadania się 

(np. wykonywanie badań krwi na obecność glukozy, wykonywanie pomiaru wysokości 

ciśnienia tętniczego, wykonanie badań mammograficznych itp.).  

 W dniach 7 kwietnia 2015 r. z okazji Światowego Dnia Zdrowia, 27 maja 2015 r. 

z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu obchodzonego pod hasłem „Stop nielegalnemu 

obrotowi wyrobami tytoniowymi” oraz 20 listopada 2015 r. z okazji Światowego Dnia 

Rzucania Palenia Tytoniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile zorganizowano Punkt 

Promocji Zdrowia. Zainteresowani mogli bezpłatnie zbadać poziom glukozy we krwi, 

wysokość ciśnienia tętniczego, sprawdzić zawartość tkanki tłuszczowej i tlenku węgla 

w wydychanym powietrzu, a także uzyskać informacje na temat zdrowego stylu życia. Akcja 

przeprowadzona została we współpracy Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania 

Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych, Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Pile, Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pile oraz 

PWSZ w Pile. 

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu pilskiego, chcące podnieść swoją wiedzę 

i świadomość na temat profilaktyki zdrowia mają możliwość uczestniczenia w licznych 

inicjatywach – akcje charytatywne, konferencje, spotkania tematyczne, 
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jak  np. w XVII Konferencji Promocji Zdrowia. Konferencja zorganizowana została z okazji 

obchodów Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem „Bezpieczeństwo żywności”, odbyła się 

w dniu 9 kwietnia 2015 r. Uczestnikami konferencji, przygotowanej wspólnie przez Wydział 

Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych 

Starostwa Powiatowego w Pile i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile, były 

także organizacje pozarządowe, takie jak: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Piła, 

Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek, Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Pile. Podczas konferencji otwarto również tzw. Punkt Porad Zdrowotnych, 

przeprowadzono konkurs wiedzy pod nazwą „Z pola na stół – uczyń jedzenie 

bezpiecznym”. W konferencji, o której informowano w prasie i mediach lokalnych udział 

wzięło ponad 100 osób. Koszt konferencji oraz materiałów do przeprowadzenia badań 

wyniósł 320,00 zł. 

W dniu 15 października 2015 r. odbyła się XIII Powiatowa Konferencja Promocji 

Zdrowia ,,Kobieta i Zdrowie” oraz konferencja w ramach projektu „Poprawa zdrowia 

publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu 

pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”, z udziałem lekarzy z Wielkopolskiego 

Centrum Onkologii w Poznaniu oraz Szpitala Specjalistycznego w Pile. Udział wzięło około 

70 uczestników, w tym reprezentanci Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek w Pile, 

Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Pile, ZHP Hufiec Piła, 

Uniwersytet III Wieku.  

 W październiku, który ustanowiony został Miesiącem Świadomości i Profilaktyki 

Raka Piersi zorganizowano jubileuszową X edycję Powiatowych Obchodów Dnia Zdrowia 

Piersi. W ramach obchodów, w dniu 21 października 2015 r., tradycyjnie odbył się Marsz 

Zdrowia, prowadzony od roku 2006 przez przedstawicielkę Stowarzyszenia Pilski Klub 

Amazonek przy wsparciu ZSP nr 2 w Pile.  Po zakończeniu marszu uczestnicy udali się 

do Regionalnego Centrum Kultury w Pile, gdzie odbyła się powiatowa konferencja oraz 

uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego dla młodzieży pt. „Pamiętaj 

o profilaktyce – chroń siebie i najbliższych”, którego celem było kształtowanie postaw 

i zachowań sprzyjających zdrowiu, kształtowanie nawyku systematycznych badań 

profilaktycznych i umiejętności wpływania na zachowania prozdrowotne innych osób. 

Nagrody dla laureata konkursu ufundował Starosta Pilski.  

W dniu 27 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Pile, w ramach Dni 

Honorowego Krwiodawstwa, miało miejsce uroczyste spotkanie, którego organizatorami 

byli Powiat Pilski oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pile. Podczas 
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uroczystości wręczone zostały okolicznościowe nagrody za udział w turnieju „Młoda krew 

ratuje życie” i specjalne odznaczenia. Starosta Pilski – Pan Franciszek Tamas uhonorował 

najbardziej zasłużonych krwiodawców, którzy oddali 30 litrów krwi i więcej oraz wręczył 

Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Kwota dofinansowania przeznaczona 

na w/w cel wyniosła 1 900,00 zł. 

 Ponadto, w ramach udzielanego dla organizacji pozarządowych wsparcia 

pozafinansowego, Wydział użyczył Stowarzyszeniu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa 

Donna w Pile fantomy piersi do przeprowadzenia cyklu szkoleń dla kobiet oraz młodzieży. 

 

 

B. Organizowanie konkursów dla młodzie ży szkolnej 

 

Wzorem lat ubiegłych w dniu 24 kwietnia 2015 roku na terenie Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile odbyły się XXIII Rejonowe Mistrzostwa 

Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Głównym celem zawodów było 

podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

upowszechnienie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania. Dzięki 

współpracy Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża z Wydziałem Spraw 

Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa 

Powiatowego w Pile możliwe było przygotowanie powiatowego etapu Mistrzostw dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego (uczestniczyło 8 zespołów z 8 szkół 

ponadgimnazjalnych). Starostwo Powiatowe  w Pile ze swojej strony ufundowało upominki, 

nagrody i trzy puchary dla  zwycięskich zespołów, a także upominki dla opiekunów 

i nauczycieli, na łączną kwotę  560,00 zł. 

 

 

C. Współdziałanie na rzecz osób niepełnosprawnych i  ich aktywizacji 
zawodowej 

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji 

Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile w ramach działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych i udzielania im pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej, na bieżąco 

umieszczał i aktualizował informacje o programach PFRON oraz danych teleadresowych 

organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych (na terenie 
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powiatu pilskiego) na podstronie internetowej – niepełnosprawni w powiecie: 

www.niepelnosprawni.powiat.pila.pl.  

 Wydział w imieniu Powiatu stwarza możliwości przyznawania, również dla 

organizacji pozarządowych, środków na przystosowanie stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych i możliwości refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych.  

Ponadto w ramach współpracy udzielano informacji przedstawicielom organizacji 

pozarządowych w zakresie działalności Wydziału i Systemu Obsługi Dofinansowań 

i Refundacji, wydawano stosowne druki i formularze, oferowano pomoc w ich wypełnianiu 

oraz obliczaniu wysokości kwot dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON.   
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3. Porządek i bezpiecze ństwo publiczne 

 

A. Propagowanie wiedzy na temat ochrony przeciwpo żarowej 

 

W dniu 21 marca 2015 r. w Szydłowie odbyły się powiatowe eliminacje  

do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” pod 

patronatem Starosty Pilskiego. W imprezie, której głównym organizatorem był Zarząd 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile, uczestniczyło blisko 60-ciu zawodników, 

reprezentujących wszystkie gminy powiatu pilskiego. Eliminacje podzielone były na trzy 

grupy wiekowe: młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Kwota dofinansowania, przeznaczona na zakup nagród dla uczestników powiatowych 

eliminacji wynosiła 1 194,87 zł. Zarząd Powiatu w Pile reprezentowany był przez jednego 

z Członków Zarządu Powiatu – Pana Mirosława Pierko.  

Kontynuacją współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi były zorganizowane 

w Pile w dniu 28 czerwca 2015 r. XVII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 

Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Pilskiego, do których przystąpiło 15 najlepszych 

drużyn wyłonionych podczas eliminacji gminnych. Zmaganiom zawodników przyglądali się 

Starosta Pilski – Pan Franciszek Tamas oraz Wicestarosta Pilski – Pan Stefan Piechocki. 

Powiat Pilski na nagrody dla zwycięskich drużyn uczestniczących w zawodach przeznaczył 

kwotę w wysokości 3 000,00 zł. 

W dniu 1 grudnia 2015 r. w Łobżenicy podsumowano Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny pn. „Zapobiegajmy Pożarom” zorganizowany przez Zarząd Głównego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży 

i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich 

środowisk oraz rozwój zdolności plastycznych uczestników. Kwota dofinansowania, 

przeznaczona na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego wynosiła 

1 754,00 zł. 
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4. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 

 

W okresie sprawozdawczym Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów 

współpracował z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie ochrony praw 

konsumentów, przede wszystkim z: 

1. Fundacją PRO-TEST 

− Fundacja należąca do  International Consumer Research & Testing, zajmuje się 

testowaniem produktów. Współpraca z w/w organizacją polega na pozyskiwaniu 

materiałów informacyjnych o testowanych przez Fundację produktach, 

na podstawie których przygotowywane są publikacje w lokalnej prasie.   

2. Stowarzyszeniem Rzeczników Konsumentów 

− współpraca w zakresie publikowanego Biuletynu Rzeczników Konsumentów 

współfinansowanego ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

− współdziałanie na rzecz ochrony interesów konsumentów. 

3. Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich 

−      przedmiotem współpracy jest wymiana informacji i doświadczeń na temat 

działalności na rzecz ochrony konsumentów; pozyskiwanie materiałów 

szkoleniowych rozpowszechnianych następnie na wykładach przeprowadzanych 

w szkołach oraz podczas organizowanej w Starostwie Powiatowym w Pile 

VII edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy Konsumenckiej (17 marca 2015 r.) 

4. Europejskim Centrum Konsumenckim 

− współpraca polega m.in. na korzystaniu z publikacji informujących o prawach 

konsumentów w Unii Europejskiej, wzajemna wymiana doświadczeń i konsultacje 

w zakresie prowadzonych spraw. 

5. Federacją Konsumentów  

− współpraca w zakresie ochrony zbiorowych praw konsumentów, 

− wymiana doświadczeń mających na celu podnoszenie jakości świadczonego 

bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego. 
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5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os ób 
pozostaj ących bez pracy i zagro żonych zwolnieniem z pracy 

 

 

A. Aktywizacja osób bezrobotnych w ramach programów  rynkowych 
finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego w formie kierowania na zorgani zowane miejsca 
stażu do instytucji i organizacji pozarz ądowych 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczynił się do zawarcia 9 umów 

z sześcioma organizacjami pozarządowymi w ramach, których zorganizowano staże 

i zaktywizowano 11 osób bezrobotnych (znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

z powodu braku stażu zawodowego, braku kwalifikacji zawodowych lub braku możliwości 

kontynuowania zatrudnienia w poprzednio wykonywanym zawodzie ze względu 

na potrzeby rynku pracy).  

 Na potrzeby Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich zorganizowano staż dla 

jednej osoby bezrobotnej na stanowisku pracownika biurowego. W Polskim Stowarzyszeniu 

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pile zorganizowano staż dla dwóch 

osób bezrobotnych na stanowiskach: informatyk oraz fizjoterapeuta, natomiast w Związku 

Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności trzy osoby miały możliwość odbycia stażu 

na stanowiskach: pomocnik magazyniera, magazynier. Kolejnymi organizacjami, które 

przyjęły osoby bezrobotne na staż były: Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-

Markot” – 2 stażystów na stanowisku: opiekun osoby bezdomnej; Stowarzyszenie Pomocy 

Humanitarnej w Pile – 2 osoby bezrobotne na stanowisku: pakowacz oraz Aeroklub Ziemi 

Pilskiej – jeden stażysta na stanowisku: asystent dyrektora.  

 Na wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w 2015 roku wydatkowano 

ogółem 280 700,00 zł, z czego: 

• kwotę 48 400,00 zł zaangażowano na realizację umów na zorganizowanie staży dla osób 

bezrobotnych, środki pochodziły z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

• kwotę 9 700,00 zł przeznaczono na refundację składek na ubezpieczenia społeczne 

5 członków spółdzielni socjalnych, takich jak „IMPET” i „HACJENDA”;  

• kwotę 222 600,00 zł przeznaczono na finansowanie świadczeń integracyjnych 

wypłacanych uczestnikom Centrum Integracji Społecznej uruchomionego przez 

Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas w Pile. 
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B. Promocja działalno ści organizacji pozarz ądowych poprzez publikowanie 
informacji na stronie internetowej Powiatowego Urz ędu Pracy w Pile oraz 
udział w działaniach podejmowanych z inicjatywy org anizacji 
pozarządowych 

 

Wsparcie celów statutowych odbywało się również w formie promocji realizowanych 

przez organizacje pozarządowe projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej oraz współuczestnictwa w działaniach podejmowanych przez te organizacje 

skutkujące wymianą doświadczeń wykorzystywanych przy realizacji zadań. Na stronie 

internetowej Urzędu każdorazowo informowano o zrealizowanych projektach oraz 

o możliwości korzystania z instrumentów rynku pracy.  

Promowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe poprzez 

publikowanie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pile informacji: 

a) Fundacji Wspólnota Nadziei dotyczącej platformy internetowej dla pracodawców, 

pracowników, instytucji rynku pracy, studentów, opiekunów osób z autyzmem 

i wszystkich zainteresowanych współpracą z osobami z autyzmem oraz dla osób 

z autyzmem, stworzonej w ramach projektu PI PWP EDU AUTYZM finansowanego 

ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Platforma składa się z dwóch stron: krainaoza.org – pakiet 7 bezpłatnych szkoleń               

e- learningowych na temat autyzmu, zarządzania osobami z autyzmem i współpracy 

z osobami z autyzmem oraz krainaoza.pl – możliwość korzystania z tłumacza 

piktogramów oraz bazy ok. 7 tysięcy piktogramów przetłumaczonych na język polski 

(dla osób z autyzmem); 

b) Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic dotyczącej naboru 

osób chętnych do uczestnictwa w projektach wolontariatu europejskiego, który daje 

możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego; 

c) Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości dotyczącej programu „Pierwszy biznes – 

Wsparcie w starcie II” na obszarze woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. 

Zgodnie z założeniami projektu beneficjentom, tj. absolwentom, studentom 

i bezrobotnym oferowane są niskooprocentowane pożyczki (0,44% w skali roku) bez 

wkładu własnego, prowizji i opłat na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 

utworzenie stanowisk pracy z możliwością umorzenia spłaty części pożyczki.  
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6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i  sportu 

 

A. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki zw łaszcza w śród dzieci 
i młodzie ży 

 

Lp. 
Organizacja, 

która otrzymała 
wsparcie 

Nazwa wspieranego 
zadania 

Wysokość 
przekazanych 

środków/ zwrot 
dofinansowania 

Sposób wykonania zadania, 
efekty jego realizacji 

1. Uczniowski Klub 
Żeglarski „Wodniak” 

Piła 

Szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży w żeglarstwie 

5 000,00 
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.03.2015 r. - 30.10.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez szkolących się 
umiejętności z zakresu żeglarstwa 

2. Pilski Klub Modelarzy 
Lotniczych 

upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród dzieci 

i młodzieży w dziedzinie 
politechnizacji, poprzez 

modelarstwo 

1 000,00 
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez uczestników 
wiedzy i umiejętności z zakresu 
modelarstwa 

3. Klub Sportowy 
Akademia Siatkówki 

Braci Lach 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w zakresie piłki siatkowej 

3 200,00 
(I KONKURS) 

Zadanie całoroczne.  
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu piłki siatkowej 

4. Uczniowski Klub 
Sportowy Soccer Stars 

Szkolenie dzieci w wieku 6-
13 lat w zakresie piłki nożnej 

2 500,00 
(I KONKURS) 

Zadanie realizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu piłki nożnej 

5. Wyrzyski Ludowy Klub 
Sportowy „Łobzonka” 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród dzieci 

i młodzieży: trampkarze 
oraz szkółka tenisa 

stołowego 

2 500,00 
(I KONKURS) 

Zadanie realizowane w terminie 
15.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu piłki nożnej i 
tenisa stołowego 

6. Uczniowski Klub 
Sportowy  

„Jedynka” Piła 

Wzmacnianie właściwych 
zachowań i postaw wśród 
dzieci i młodzieży poprzez 

zajęcia sportowe 

1 500,00 
(I KONKURS) 

Zadanie realizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu kultury 
fizycznej 

7. Uczniowski Klub 
Sportowy  

„Sportowiec” Piła 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej poprzez kolarstwo 

2 000,00 
(I KONKURS) 

Zadanie realizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu kolarstwa 

8. Uczniowski Klub 
Sportowy  

„MARIO-Piła” 

Szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży w zakresie 

tenisa ziemnego 

3 000,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.  
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu tenisa ziemnego 

9. Klub Sportowy Credo 
Futsal Piła 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w futsalu, wraz z organizacją 

turnieju w piłce nożnej 
w hali 

4 000,00 
(II KONKURS) 

Zadanie całoroczne. Efekt: Podniesienie 
przez trenujących umiejętności 
z zakresu halowej piłki nożnej 

10. Towarzystwo Sportowe 
„Korona” Dębno 

Wspieranie w rozwoju 
talentów piłkarskich 
z terenów wiejskich 

2 000,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu piłki nożnej 

11. Ludowy Zespół 
Sportowy „Jedność” 

Łobżenica 

Sport wielką radością 
wszystkich pokoleń 

1 500,00 
(II KONKURS) 

Zadanie całoroczne, realizowane 
poprzez udział w imprezach 
biegowych 

12. Uczniowski Klub 
Sportowy „Łobzonka” 

w Łobżenicy 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród dzieci 

ze Szkoły Podstawowej im. 
Komisji Edukacji Narodowej 

w Łobżenicy 

1 500,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.04.2015 r. - 30.11.2015 r. 
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13. Parafialny Klub 
Sportowy „Tęcza” 

w Kosztowie 

Prowadzenie edukacyjno-
sportowych zajęć 

integracyjnych wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej 

w miejscowościach Miasta 
i Gminy Wyrzysk: 

Kosztowo, Młotkówko, 
Rzęszkowo 

1 500,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
04.03.2015 r. - 31.12.2015 r., rozwój 
fizyczny dzieci i młodzieży 

14. Stowarzyszenie 
Promocji Kultury 
i Sportu „Krajna” 

Obóz rekreacyjno-sportowy 
dla dzieci w wielu 

przedszkolnym i szkolnym 

1 500,00 
(II KONKURS) 

Obóz odbył się w dniach 29.06.2015 r. – 
03.07.2015 r. 

15. Stowarzyszenie 
Biegaczy Gminy 

Szydłowo 
Zachęcamy do biegania  

6 000,00 
(II KONKURS) 

Zadanie całoroczne, realizacja poprzez 
organizację: 
� Biegu i Marszu Trzeźwości w dniu 

01.08.2015 r. w Starej Łubiance; 
� Trudnego Półmaratonu w dniu 

24.10.2015 r. w Starej Łubiance 

16. Klub Karate 
Tradycyjnego Shoto 

w Pile 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w karate 

3 000,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.03.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu karate 

17. Ludowy Zespół 
Sportowy „Sokół” 
Kościerzyn Wielki 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieży z Gminy 

Wyrzysk 

2 500,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.03.2015 r. - 31.12.2015 r. 

18. 

Nadnoteckie 
Stowarzyszenie 

Społeczno – Sportowe 
„SPRAWNI – RAZEM” 

w Pile 

Niepełnosprawni kajakarze 
bezpiecznie integrują się 

poprzez sport: 
realizację zadania 

zaplanowano na dzień 
16.06.2015 r. 

2 000,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
12.05.2015 r. - 15.07.2015 r. 

19. Uczniowski Klub 
Sportowy „Unikat” 

Falmierowo 

Trzydniowy spływ kajakowy 
z biwakiem rzekami powiatu 

pilskiego 

1 000,00 
(II KONKURS) 
(W I półroczu, za 
porozumieniem 

stron, rozwiązana 
została umowa 
z w/w klubem. 

W wyniku 
rozwiązania umowy 

klub zwrócił, w 
całości, przyznaną 

dotację na realizację 
określonego umową 

zadania) 

Spływ nie odbył się 

20. Klub Sportowy 
„Błyskawica” 
Nieżychowo 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w piłce nożnej 

1 500,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
02.01.2015 r. - 31.12.2015 r.  
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu piłki nożnej 

21. Klub Sportowy GŁD 
Team Piła 

Fight For Fit – prowadzenie 
zajęć MMA, Kick Boxing, 

Submission 

3 000,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.04.2015 r. - 31.12.2015 r.  
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu MMA, Kick 
Boxingu, Submission 

22. Gminny Ludowy Klub 
Sportowy “STELLA” 

Białośliwie 

Piłka- Rekreacja, Szkolenie, 
Współzawodnictwo – Tak 

propagujemy zdrowe formy 
spędzania wolnego czasu 

2 000,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
07.03.2015 r. - 31.10.2015 r. 

23. Klub Żużlowy  
Victoria Piła 

Prowadzenie szkółki 
żużlowej dla dzieci 

i młodzieży 

9 000,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.04.2015 r. - 31.10.2015 r.  
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu żużlu 
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B. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasi ęgu powiatowym 
i wyższym 
 

Lp. 
Organizacja, 

która otrzymała 
wsparcie 

Nazwa wspieranego 
zadania 

Wysokość 
przekazanych 

środków/ zwrot 
dofinansowania 

Sposób wykonania zadania, 
efekty jego realizacji 

1. 

Nadnoteckie 
Stowarzyszenie 

Społeczno – Sportowe 
„SPRAWNI – RAZEM” 

w Pile 

XXXI Regionalne Igrzyska 
Sportowe „NIKE  2015” 

w zakresie lekkiej atletyki 
 

3 080,00 
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
04.05.2015 r. - 22.05.2015 r. 
Efekt: Wyłonienie spośród startujących 
reprezentacji regionu nadnotecko – 
pilskiego, która wezięła udział w 
lekkoatletycznych mistrzostwach 
Wielkopolski w Ostrzeszowie. 
Integracja osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu lekkim, 
w zawodach wzięło udział ponad stu 
młodych sportowców z Czarnkowa, 
Gębic, Jastrowia, Starej Łubianki, 
Wągrowca, Wielenia, Wyrzyska i z Piły 

2. 

Nadnoteckie 
Stowarzyszenie 

Społeczno – Sportowe 
„SPRAWNI – RAZEM” 

w Pile 

XIX Regionalny Turniej 
Kręglarski „SPRAWNYCH 

RAZEM” 

1 340,00 
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
04.05.2015 r. - 12.06.2015 r. – sam 
Turniej z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka odbył się w dniu 
02.06.2015 r.  Efekt: Wyłonienie spośród 
startujących zwycięzców,  integracja 
osób niepełnosprawnych intelektualnie 
w stopniu lekkim 

3. 
Powiatowe 

Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

w Pile 

Powiatowe Wiosenne 
Igrzyska Osób 

Niepełnosprawnych 
 

2 300,00 
(I KONKURS) 

Zawody odbyły się dnia 16.05.2015 r. 
w Szydłowie. 
Efekt: Integracja środowiska osób 
niepełnosprawnych - udział 
przedstawicieli domów pomocy 
społecznej, warsztatów terapii 
zajęciowej oraz innych jednostek 
niosących pomoc ludziom 
potrzebującym 

4. Nadnotecki Szkolny 
Związek Sportowy 

w Pile 

Cykl eliminacji do finału XVI 
Powiatowej Olimpiady 

Dzieci i Młodzieży 
z Powiatu Pilskiego: 
ponadto w ramach 

powierzenia wykonania 
zadania publicznego 

udzielono dotacji 
w wysokości 8000,00 zł 
na organizację w dniu 

18.06.2015 r. Finału 
XVI Powiatowej Olimpiady 
Dzieci i Młodzieży w Pile 

45 000,00 
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
10.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Wyłonienie finalistów 
Powiatowej Olimpiady Dzieci 
i Młodzieży Powiatu Pilskiego 

5. Nadnotecki Szkolny 
Związek Sportowy 

w Pile 

Pierwszy Powiatowy Festyn 
Rekreacyjno-Sportowy 

Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo 

2 415,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowani w terminie 
16.06.2015 r. na terenie Gminy Piła, 
integracja osób niepełnospawnych 

6. Wielkopolskie 
Zrzeszenie Muaythai 
BLACK BIRD - Piła 

Pierwszy Pilski Turniej 
MUAYTHAI Black Bird - 
Turniej Pierwszych Walk 

oraz Liga 

1 000,00 
(II KONKURS) 
(W II półroczu, 

za porozumieniem 
stron, rozwiązana 

została umowa 
z w/w klubem. 

Turniej nie odbył się 
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W wyniku 
rozwiązania umowy 

klub zwrócił, w 
całości, przyznaną 

dotację na realizację 
określonego umową 

zadania) 

7. Pilski Ludowy Klub 
Sportowy Gwda Piła 

Mistrzostwa Wielkopolski 
Zrzeszenia LZS Młodzieży 
Szkolnej w zakresie lekkiej 

atletyki 

2 000,00 
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
12.02.2015 r. - 15.05.2015 r.  
Efekt: Wyłonienie Mistrzów 
Wielkopolski Zrzeszenia LZS w lekkiej 
atletyce, podczas zawodów w dniu 
19.04.2015 r. 

8. 
4RUN TEAM PIŁA 

IV Ćwierćmaraton 
Muzyczny 

10 000,00 
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.04.2015 r. - 01.05.2015r. 
Efekt: Wyłonienie zwycięzców biegu 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych, podczas zawodów w dniu 
01.05.2015 r. 

9. Uczniowski Klub 
Sportowy „3” Piła 

Puchar Polski Juniorów 
i Juniorek w judo 

4 000,00 
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
02.03.2015 r. - 31.03.2015 r.  
Efekt: Wyłonienie zwycięzców turnieju, 
który odbył się w Pile w dniach 13.03 -
14.03.2015 r. 

10. 
Pilskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 

Fizycznej 
w Pile 

Organizacja XIX edycji cyklu 
imprez Pilskie Czwartki 
Lekkoatletyczne i udział 
w zawodach GP Polski 

21 018,00 
( I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.04.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podnoszenie przez startujących 
umiejętności z zakresu lekkoatletyki 

11. 
Pilskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 

Fizycznej 
w Pile 

VII Mistrzostwa Powiatu 
Pilskiego w ramach XVI 

Turnieju Piłki Nożnej 
„Z podwórka na stadion 

o Puchar Tymbarku” 

3 610,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.06.2015 r. - 30.11.2015 r. - realizacja 
zadania - II półrocze; listopad 2015 r. 

12. Uczniowski Klub 
Sportowy 2014 Kotuń 

Turniej Piłkarski dla dzieci 
w wieku 8-11 lat 

1 500,00 
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.04.2015 r. - 01.08.2015 r. - realizacja 
zadania - II półrocze; lipiec 2015 r. 
Efekt: Wyłonienie zwycięzców turnieju 

13. 
Stowarzyszenie „Sekcja 

Motocyklowa Old 
Wings 

Wyrzysk Osiek” 

V Nadnotecki Rajd 
Motocykli Zabytkowych 

 

2 000,00 
(II KONKURS) 

Rajd odbył się w dniu 13.06.2015 r., 
propagowanie środowisk 
motocyklowych 

14. Uczniowski Klub 
Sportowy „Savio” Piła 

Mistrzostwa sportowe dzieci 
i młodzieży szkół 

salezjańskich o Puchar 
Starosty Pilskiego 

1 500,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
16.03.2015 r. - 27.04.2015 r. - I etap 
mistrzostw zorganizowany został 
w kwietniu 2015 r., krzewienie kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

15. Uczniowski Klub 
Sportowy „Savio” Piła 

Mistrzostwa sportowe dzieci 
i młodzieży szkół 

salezjańskich o Puchar 
Starosty Pilskiego 

1 500,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
10.06.2015 r. - 31.12.2015 r. - II etap 
mistrzostw realizowany został w II 
półroczu; lipiec 2015 r. 

16. 
Stowarzyszenie 

Taneczne Beezone 
Ogólnopolski Turniej Tańca 

Rytm Ulicy 2015 
4 000,00 

(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.03.2015 r. - 15.05.2015 r. 
Turniej zorganizowany został w dniach 
27.03-2015 r. -29.03.2015 r., 
propagowanie tańca 

17. 
Stowarzyszenie Biegów 

Ulicznych 

Organizacja 
25. Międzynarodowego 

Półmaratonu i 24 Mistrzostw 
Polski w Półmaratonie 

12 000,00 
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
02.01.2015 r. - 30.09.2015 r. 
Efekt: Wyłonienie zwycięzców biegu 
w poszczególnych kategoriach oraz 
wyłonienie Mistrzów Polski 
w półmaratonie 

18. 
Uczniowski Klub 

Sportowy "Iskra" Piła 
Organizacja Regionalnego 

Turnieju Szachowego 
1 200,00  

(I KONKURS) 
Zadanie zrealizowane w terminie 
01.09.2015 r. - 30.11.2015 r. 
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o Nagrodę Starosty Pilskiego 
z okazji Dnia Niepodległości 

11 listopada 2015 

Efekt: Wyłonienie zwycięzców turnieju, 
propagowanie umiejętności gry 
w szachy 

19. 
Uczniowski Klub 

Sportowy "Iskra" Piła 

Organizacja Regionalnego 
Turnieju w Akrobatyce 
Sportowej z okazji Dnia 

Niepodległości 
11 listopada 2015 

1 500,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.09.2015 r. - 15.12.2015 r. 

20. 
Powiatowe Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 
Sportowe 

Gwiazdkowa Olimpiada 
Osób Niepełnosprawnych 

2 400,00 
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
05.12.2015 r. 
Efekt: Integracja środowiska osób 
niepełnosprawnych, wyłonienie 
zwycięzców Olimpiady 

 

 

C. Organizacja przygotowa ń i uczestnictwa młodzie ży reprezentuj ącej powiat 
w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i mi ędzynarodowych 
 

Lp. 
Organizacja, 

która otrzymała 
wsparcie 

Nazwa wspieranego 
zadania 

Wysokość 
przekazanych 

środków/ zwrot 
dofinansowania 

Sposób wykonania zadania, 
efekty jego realizacji 

1. Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 
Sportowe w Pile 

Cykl eliminacji do 
współzawodnictwa o Puchar 

Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego 

11 000,00 
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Wyłonienie uczestników 
zawodów finałowych 

2. Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 
Sportowe w Pile 

Udział w finałach zawodów 
powiatowych LZS o Puchar 

Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego 

15 000,00  
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Zajęcie 6 miejsca w Wielkopolsce 

3. Uczniowski Klub 
Sportowy „Iskra”  

w Pile  

Organizacja przygotowań 
i uczestnictwa młodzieży 

reprezentującej powiat 
w imprezach wojewódzkich, 

ogólnopolskich 
i międzynarodowych w 

sportowym tańcu towarzyskim 

6 000,00  
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Przygotowanie i udział 
w zawodach różnego szczebla, 
z Mistrzostwami Polski włącznie 

4. Nadnotecki Szkolny 
Związek Sportowy 

w Pile 

Udział reprezentacji 
uczniów Powiatu Pilskiego 

w zawodach Szkolnego 
Związku Sportowego 

6 550,00  
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Umożliwienie uczniom startu 
w zawodach organizowanych we 
wszystkich gminach powiatu pilskiego 

5. Klub Sportowy  
Gwardia Piła 

Organizacja przygotowań 
i uczestnictwa młodzieży 
reprezentującej powiat w 
imprezach wojewódzkich, 

ogólnopolskich, 
międzynarodowych w lekkiej 

atletyce 

 
 

5 000,00 
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
20.03.2015 r. - 31.12.2015 r. 

6. Stowarzyszenie 
Taneczne Beezone 

Przygotowanie grupy 
tanecznej reprezentującej 
Powiat Pilski i Gminę na 

ogólnopolskich turniejach 
tanecznych 

1 000,00  
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.03.2015 r. - 31.12.2015 r., promocja 
Powiatu 
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D. Wspieranie działa ń w zakresie organizacji szkole ń dla dzieci i młodzie ży 
uzdolnionej sportowo oraz udziału we współzawodnict wie sportowym 
Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzie żowego 

 

Lp. 
Organizacja, 

która otrzymała 
wsparcie 

Nazwa wspieranego 
zadania 

Wysokość 
przekazanych 

środków/ zwrot 
dofinansowania 

Sposób wykonania zadania, 
efekty jego realizacji 

1. Klub Sportowy  
Gwardia Piła 

Organizacja szkolenia dzieci 
i młodzieży uzdolnionej 
sportowo oraz udział we 

współzawodnictwie 
sportowym Ogólnopolskiego 

Systemu Sportu 
Młodzieżowego w lekkiej 

atletyce 

40 000,00  
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu lekkoatletyki 

2. Klub Sportowy  
Gwardia Piła 

Organizacja szkolenia dzieci 
i młodzieży uzdolnionej 
sportowo oraz udział we 

współzawodnictwie 
sportowym Ogólnopolskiego 

Systemu Sportu 
Młodzieżowego w judo 

5 000,00  
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu judo 

3. Pilski Ludowy  
Klub Sportowy  
„GWDA” Piła 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w lekkiej atletyce 

37 000,00  
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu lekkoatletyki 

4. 

Uczniowski Klub 
Sportowy Szkoły 

Mistrzostwa  
Sportowego  

„JOKER” Piła 

Szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży w piłce siatkowej 

chłopców 

85 000,00  
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu piłki siatkowej 

5. Miejski Klub Pływacki  
„Szuwarek” Piła 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w pływaniu 

4 000,00  
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu pływania 

6. Pilskie Towarzystwo 
Piłki Siatkowej Piła 

Organizacja szkolenia dzieci 
i młodzieży uzdolnionej 
sportowo oraz udział we 

współzawodnictwie 
sportowym Ogólnopolskiego 

Systemu Sportu 
Młodzieżowego w siatkówce 

dziewcząt 

30 000,00  
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujące 
umiejętności z zakresu piłki siatkowej 

7. Towarzystwo Sportowo-
Kulturalne ORZEŁ 

Osiek 

Szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży w piłce nożnej 

i siatkowej chłopców 

2 500,00  
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu piłki nożnej 

8. Uczniowski Klub 
Sportowy „3” w Pile 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w judo 

15 000,00  
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu judo 

9. Klub Sportowy 
„BASKET” Piła 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w koszykówce 

19 500,00  
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu koszykówki 

10. Klub Sportowy LZS 
Iskra Szydłowo 

Szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży w piłce nożnej 

chłopców 

12 500,00  
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu piłki nożnej 
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11. Wojskowy Klub 
Sportowy  

„Sokół” Piła 

Organizacja szkolenia dzieci 
i młodzieży uzdolnionej 
sportowo oraz udział we 

współzawodnictwie 
sportowym Ogólnopolskiego 

Systemu Sportu 
Młodzieżowego w boksie 

18 000,00  
(I KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu boksu 

12. Uczniowski Klub 
Sportowy  

„Jedynka” Piła 

Wzmacnianie właściwych 
zachowań i postaw wśród 
dzieci i młodzieży poprzez 

zajęcia sportowe 

1 000,00 
 (II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.03.2015 r. - 31.12.2015 r. 
Efekt: Podniesienie przez trenujących 
umiejętności z zakresu kultury 
fizycznej 

13. Uczniowski Klub 
Sportowy „Feniks” 

w Wysokiej 

Szkolenie specjalistyczne 
młodzieży w sekcjach LA, 
piłki siatkowej, piłki nożnej 

zrzeszonej w UKS „Feniks” 

1 000,00  
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
15.04.2015 r. - 15.12.2015 r. 

14. Klub Sportowy „Kuźnia 
Talentów 

Koszykarskich” 

Etapowy system szkolenia 
dzieci i młodzieży 

w zakresie koszykówki 

5 000,00  
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.04.2015 r. - 31.12.2015 r. 

15. Klub Sportowy „UNIA” 
Ujście 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
z Gminy Ujście w piłce nożnej 

6 000,00  
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 

16. Strzelecki Klub 
Sportowy  

„Inter-Continental” Piła 

Organizacja szkolenia dzieci 
i młodzieży uzdolnionej 
sportowo oraz udział we 

współzawodnictwie 
sportowym Ogólnopolskiego 

Systemu Sportu 
Młodzieżowego 

w strzelectwie sportowym 

18 000,00  
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowanie w terminie 
01.03.2015 r. - 31.12.2015 r. 

17 Towarzystwo Piłkarskie 
Polonia Piła 

Szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży w piłce nożnej 

chłopców 

6 000,00  
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 

18. LZS Zjednoczeni 
Kaczory 

Szkolenie dzieci i młodzieży 
w piłce nożnej 

4 000,00  
(II KONKURS) 

Zadanie zrealizowane w terminie 
02.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 
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7. Turystyka i krajoznawstwo 

 

A. Organizowanie imprez turystycznych o zasi ęgu powiatowym i wy ższym 

 

Lp. 
Organizacja, 

która otrzymała 
wsparcie 

Nazwa wspieranego 
zadania 

Wysokość 
przekazanych 

środków/ zwrot 
dofinansowania 

Sposób wykonania zadania, 
efekty jego realizacji 

1. 

Oddział Polskiego 
Towarzystwa 
Turystyczno-

Krajoznawczego 
w Pile 

Organizacja: XLV Rajdu 
Staszicowskiego 

1 500,00 
(I KONKURS) 

Rajd zorganizowany został w dniu 
23.05.2015 r. Celami programowymi 
Rajdu było m.in. uczczenie 60–lecia 
Oddziału PTTK w Pile; popularyzacja 
turystyki kwalifikowanej jako formy 
czynnego wypoczynku, umocnienie 
więzi koleżeńskich wśród turystów 

2. 

Oddział Polskiego 
Towarzystwa 
Turystyczno-

Krajoznawczego 
w Pile 

Organizacja: XIX Rajdu 
Szlakiem Zamków i Pałaców 

- Sławno 

1 500,00 
(I KONKURS) 

W Rajdzie, który odbył się 26.09.2015 r., 
udział wzięło 15 uczestników. Efekt: 
Zapoznanie się z walorami 
turystycznymi i zabytkami danego 
regionu 

3. Uczniowski Klub 
Sportowy „Wodniak” 

w Pile 

Rejsy turystyczno-
szkoleniowe przygotowujące 

do żeglarstwa rodzinnego 

1 500,00 
(I KONKURS) 

Wspieranie integracji i rozbudzanie 
umiejętności i chęci spędzania wspólnie 
czasu 

4. Uniwersytet III Wieku 
w Pile 

IV Turystyczny Rajd 
Samochodowy „Reporter” 

1 500,00 
(I KONKURS) 

Rajd zorganizowany został w dniu 
27.05.2015 r. Celem zadania była 
integracja środowiska seniorów, 
poznanie walorów turystycznych 
gminy Wysoka 

 
 

Mówiąc o imprezach turystycznych i krajoznawczych nie można pominąć również 

tych organizowanych na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej, dzięki którym 

odwiedzający mogą ciekawie spędzić czas wolny oraz poznać walory turystyczne tej części 

naszego powiatu. 

Mając powyższe na uwadze, w dniu 14.01.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Pile zorganizowane zostało spotkanie dotyczące zasad dalszej Współpracy pomiędzy 

Powiatem Pilskim, Peterem Erk oraz Towarzystwem Wyrzyska Kolejka Powiatowa. 

Natomiast w związku ze zbliżającą się 120 rocznicą istnienia Wyrzyskiej Kolejki 

Powiatowej w dniach 26.01.2015 r., 02.02.2015 r., 18.02.2015 r., 07.03.2015 r., 19.03.2015 r., 

07.04.2015 r., 22.04.2015 r.  oraz 01.06.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Pile odbyły się 

spotkania dotyczące organizacji i przygotowań uroczystości rocznicowych. W spotkaniach 

uczestniczyli członkowie Towarzystwa Wyrzyska Kolejka Powiatowa, Peter Erk oraz 

Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu pilskiego tworzący komitet organizacyjny 

ds. rocznicy kolejki. W ramach zawartego z Gminą Wyrzysk porozumienia, Powiat Pilski 

przyjął trzy tony węgla o wartości 2 160,00 zł, który przekazany został Towarzystwu 
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Wyrzyska Kolejka Powiatowa. Umożliwiło to organizację przewozów w czasie trwania 

uroczystości 120-tej rocznicy kolejki. 

Obchody 120-tej rocznicy istnienia Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej trwały trzy dni, 

tj. w terminie od 25-27 czerwca 2015 r. Inauguracja wydarzenia nastąpiła 25 czerwca br. 

w Łobżenicy, a w kolejnych dniach kolejka zawitała do miejscowości Wysoka i Białośliwie. 

Dla uczestników imprezy zaplanowano szereg atrakcji, m.in. zorganizowano Paradę 

Parowozów, seminarium naukowe poświęcone kolejkom wąskotorowym, koncerty, a także 

zabawy dla najmłodszych.  

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, uruchomione zostały letnie przewozy pasażerskie 

w dniach od 4 lipca 2015 r. do 27 września 2015 r. na trasie Białośliwie-Kocik-Białośliwie. 

Organizacja letnich przewozów turystycznych możliwa była dzięki pomocy finansowej 

przekazanej Powiatowi Pilskiemu przez Województwo Wielkopolskie, w wysokości 

30 000,00 zł. Z atrakcji jaką jest przejazd koleją wąskotorową podczas letnich weekendów 

(w sumie 80 przejazdów) skorzystało blisko 2 tysiące osób dorosłych (za dzieci do lat 4 nie 

pobierano opłaty). 

Dbając o infrastrukturę kolejki i chcąc utrzymać ją w jak najlepszym stanie 

technicznym, Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, będący Administratorem majątku Wyrzyskiej 

Kolejki Powiatowej, zlecił Towarzystwu Wyrzyska Kolejka Powiatowa wykonanie remontu 

torowiska kolejki na kwotę 5 460,00 zł (brutto). W ramach umowy, zawartej w dniu 

18.05.2015 r. dokonano wymiany 105 sztuk podkładów kolejowych w miejscach, gdzie stan 

torowiska stwarzał zagrożenie dla ruchu kolejowego. Również zgodnie z decyzją Zarządu 

Powiatu w Pile Powiatowy Zarząd Dróg w Pile przekazał środki finansowe na realizację 

remontów na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej, które wydatkowano na: 

− tabliczki informacyjne w związku z renowacją wagonu – 118,08 zł; 

− materiały przeznaczone na remont torowiska WKP (śruby, nakrętki, kątowniki) – 

3 671,27 zł; 

− rozbudowę systemu monitoringu na terenie stacji WKP – wartość zadania wyniosła 

ogółem 2 184,55 zł, z czego kwotę w wysokości 1 184,55 przekazał Powiat Pilski, zaś 

kwota w wysokości 1 000,00 zł wydatkowana została bezpośrednio przez 

Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa, w ramach dokonanych uzgodnień; 

− wymianę barier ochronnych na rampie na terenie WKP – 2 080,00 zł; 

− remont budynku świetlicy na terenie WKP – 11 685,00 zł; 

− remont torowiska WKP (wymiana 250 sztuk śrub mocujących szyny torowiska 

kolejki wąskotorowej na odcinku Białośliwie - Pobórka Wielka) – 1 500,00 zł; 

− remont dachu stolarni na terenie WKP -  21 000,00 zł. 
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8. Nauka, edukacja, o świata i wychowanie 
 

 

A.     Rozwijanie wolontariatu w szkole 

 

Wiele organizacji pozarządowych realizuje swoje zadania statutowe dzięki współpracy 

nawiązanej z placówkami oświatowymi z terenu powiatu pilskiego. Dzięki zaangażowaniu 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz działalności Szkolnych Klubów Wolontariusza 

możliwe jest przeprowadzenie różnego typu akcji charytatywnych, zbiórek oraz organizacja 

imprez tematycznych na rzecz osób najbardziej potrzebujących. 

Przykładem organizacji, które współpracują z placówkami oświatowymi jest 

Fundacja „Zdążyć z pomocą” oraz Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Słoneczko” 

z Wałcza. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy 

przeprowadzili m.in. zbiórkę nakrętek na rzecz niepełnosprawnego dziecka, podopiecznego 

Fundacji „Zdążyć z pomocą” oraz  prowadzą całoroczną zbiórkę nakrętek przeznaczonych 

na zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka – podopiecznego 

Stowarzyszenia. 

wolontariat 

Lp. Organizacja, 
która otrzymała wsparcie 

Nazwa wspieranego zadania 
Sposób wykonania zadania, 

efekty jego realizacji 

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile 
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile 

1. Stowarzyszenie Centrum 
Wolontariatu w Pile 

Angażowanie młodzieży w pomoc 
potrzebującym, organizowanie zbiórki 
żywności w Szkole, praca z dziećmi 
w świetlicach socjoterapeutycznych 

Szerzenie idei wolontariatu wśród 
uczniów Szkoły, nauka niesienia 
bezinteresownej pomocy 

2. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Organizacja w Szkole sztabu WOŚP, 
wsparcie ze strony młodych 
wolontariuszy  w zbiórkę pieniędzy 
i podczas imprez towarzyszących 

Nauka bezinteresownego niesienia 
pomocy potrzebującym 

3. Stowarzyszenie Pomocy 
Humanitarnej w Pile 

Realizacja projektu „Integracja młodzieży 
z osobami niepełnosprawnymi” 

Wychowanie w duchu empatii oraz 
szacunku do osób 
niepełnosprawnych 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile 

4. Centrum Charytatywno-
Opiekuńcze Caritas p.w. Matki 

Bożej z Lourdes w Pile 

Uczennice Szkoły kształcące się 
w zawodzie fryzjera świadczyły 
nieodpłatnie usługi fryzjerskie dla 
podopiecznych Caritasu 

Uwrażliwienie młodzieży na 
potrzeby innych osób będących 
w trudnej sytuacji życiowej 

5. Pilski Bank Żywności 
Centrum Wolontariatu w Pile 

Udział młodzieży szkolnej z klas 
licealnych w zbiórkach żywności 
w marcu br.; wrześniu br. –  
XIII edycja zbiórki żywności „Podziel się 
posiłkiem” oraz świątecznej zbiórce 
żywności. – uczniowie pełnili dyżury 

Zebrane artykuły spożywcze 
rozdzielono pomiędzy najbardziej 
potrzebujących, rozwijanie 
bezinteresownej chęci niesienia 
pomocy 
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w marketach CARREFOUR oraz 
BIEDRONKA. Ponadto działające w 
szkole koło Towarzystwa Pomocy 
Dzieciom współpracując z w/w 
organizacją rozdzielało wśród 
najbiedniejszych uczniów produkty 
żywnościowe pozyskane od Banku 

6. Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami Oddział w Pile 

Udział w akcji „Przygarnij Burka” 
na pilskiej wyspie – opieka nad 
zwierzętami z pilskiego schroniska 

Promowanie idei adopcji 
bezdomnych, skrzywdzonych 
zwierząt ze schroniska 

7. Stowarzyszenia Pilski Klub 
Amazonek 

Przygotowanie przez uczniów oprawy 
artystycznej spotkania wigilijnego 

Szerzenie idei współpracy 
ze środowiskiem lokalnym 

8. Związek Sybiraków – Oddział 
w Pile 

Przygotowanie przez uczniów Szkoły 
programu artystycznego i dekoracji 
na spotkanie noworoczne członków 
Związku 

Szerzenie idei współpracy 
ze środowiskiem lokalnym 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile 

9. Stowarzyszenie Centrum 
Wolontariatu w Pile 

Udział uczniów Szkoły (ok. 20 osób) w 
zbiórce żywności,  pomoc w opiece nad 
osobami niepełnosprawnymi, zbiórka 
pieniędzy na budowę hospicjum 
stacjonarnego w Pile 

Przekazanie zebranej żywności do 
Pilskiego Banku Żywności, udział 
uczniów Szkoły w inicjatywie mającej 
na celu budowę hospicjum 

10. 
Fundacja „Słoneczko” 

Udział uczniów w zbiórce pieniędzy Zaangażowanie młodzieży 
w bezinteresowną pomoc  
i przekazanie zebranych funduszy 
na konto fundacji, której podopieczną 
jest uczennica Szkoły 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile 

11. Związek Stowarzyszeń Pilski 
Bank Żywności 

Udział w zbiórkach żywności 
organizowanych przed Świętami 
Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia; 
współpraca w zakresie pomocy 
najbardziej potrzebującym uczniom 
Szkoły 

Propagowanie wśród uczniów idei 
bezinteresownej pomocy 
potrzebującym; zaangażowanie 
w organizację pomocy 
najbiedniejszym  buduje poczucie 
solidarności i odpowiedzialności                            
za słabszych 

12. Stowarzyszenie Centrum 
Wolontariatu 

Uczniowie Szkoły w ramach 
wolontariatu pomagają w Dziennym 
Domu Opieki Społecznej (opieka i pomoc 
osobom starszym), biorą udział w 
szkoleniach dla wolontariuszy oraz 
w corocznej rekrutacji uczniów do pracy 
wolontarystycznej 

Reklama i promocja idei 
wolontariatu; wychowanie w duchu 
empatii oraz szacunku do starszych 
i potrzebujących 

13. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Współpraca w zakresie udziału w finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Przekazanie zebranych funduszy 
na zakup specjalistycznego sprzętu 
medycznego dla dzieci oraz osób 
starszych; szerzenie idei 
woluntarystycznych 
i bezinteresownej pomocy 

14. Polski Czerwony Krzyż 
Oddział Piła 

Udział oraz pomoc w zorganizowaniu 
czasu wolnego dla chorych dzieci 
przebywających w szpitalu; udział 
w akcjach krwiodawstwa; udział 
w szkoleniach z zakresu pierwszej 
pomocy 

Uwrażliwienie uczniów na potrzeby 
osób potrzebujących, popularyzacja 
krwiodawstwa wśród młodzieży, 
podnoszenie poziomu wiedzy 
z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej 

15. Stowarzyszenie Pilski Klub 
Amazonek w Pile 

Współorganizowanie spotkania 
przedświątecznego dla członkiń 
Stowarzyszenia, poprzez pomoc                                     
w przygotowaniach i obsłudze części 
gastronomicznej spotkań 

Propagowanie wśród uczniów idei 
bezinteresownej pomocy 
potrzebującym 
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Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile 

16. 
Pilski Bank Żywności 

Udział  uczniów w świątecznych 
zbiórkach żywności 

Propagowanie wśród uczniów idei 
bezinteresownej pomocy najbardziej 
potrzebującym 

17. Stowarzyszenie Centrum 
Wolontariatu w Pile 

Współpraca członków  Szkolnego Koła 
PCK przy organizowanych przez 
Stowarzyszenie akcjach charytatywnych 

Uczniowie w ramach 
przeprowadzonych akcji 
uczestniczyli w zbiórkach żywności, 
warsztatach, oferowali swoją pomoc 
ludziom niepełnosprawnym i 
starszym, odwiedzali Dom Dziecka 
przy różnych okazjach i w okresie 
świątecznym 

18. Polski Czerwony Krzyż 
Oddział Piła 

Współpraca  w zakresie honorowego 
krwiodawstwa, pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

Popularyzacja honorowego 
krwiodawstwa oraz nabycie 
umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy 

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile 

19. Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami 

Uczniowie szkoły zorganizowali zbiórkę 
żywności dla zwierząt 

Uwrażliwienie na los bezpańskich 
zwierząt 

20. 
Pilski Bank Żywności 

Zaangażowanie w świąteczne zbiórki 
żywności 

Przekazywanie zebranych darów 
najuboższym rodzinom z Powiatu 
Pilskiego 

21. Związek Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy  Górników 

Współorganizacja i współprowadzenie 
wspólnych uroczystości; 
reprezentowanie przez uczniów Szkoły 
sztandaru Związku 

Uwrażliwienie na wartości 
patriotyczne; pamięć o poległych; 
umieszczenie przy Szkole tablicy 
pamiątkowej – upamiętniającej 
poległych 

22. Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Wielkopolska Hufiec 

Piła 

Udział drużyny harcerskiej 
w uroczystościach państwowych 

Poczucie odpowiedzialności, 
uwrażliwienie na wartości 
patriotyczne 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy 

23. 
Światowy Związek Żołnierzy 

Armii Krajowej Okręg 
Wielkopolska Oddział w Pile 

Uczniowie Szkoły: 
- opiekują się kaplicą żołnierzy AK 
w Górce Klasztornej;  
- pełnią wartę honorową przy kaplicy 
żołnierzy AK; 
- biorą udział w uroczystych spotkaniach 
żołnierzy AK w Górce Klasztornej 

Zwiększanie wśród uczniów 
świadomości poszanowania historii, 
współpraca ze środowiskiem 
lokalnym, promocja szkoły 

24. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 
Oddział w Łobżenicy 

Udział członków Szkolnego Klubu 
Wolontariusza   w akcjach 
charytatywnych org. przez TPD 

Uwrażliwienie młodzieży na 
potrzeby innych osób, zaszczepianie 
uczniom empatii oraz chęci niesienia 
bezinteresownej pomocy 

25. Związek Stowarzyszeń Pilski 
Bank Żywności 

Udział Szkolnego Klubu Wolontariusza  
w ogólnopolskiej akcji  „Podziel się 
posiłkiem” 

Zebrane przez członków Szkolnego 
Klubu artykuły przemysłowe, 
spożywcze, chemie, produkty suche 
w kilku sklepach na terenie miasta 
Łobżenica oraz w Luchowie 
przekazane zostały Bankom 
Żywności 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku 

26. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
w Wyrzysku 

Zbiórka zabawek i artykułów 
spożywczych dla najbardziej 
potrzebujących 

Uwrażliwienie młodzieży 
na potrzeby innych osób będących 
w trudnej sytuacji życiowej 

27. 
Polski Czerwony Krzyż 

Z inicjatywy Szkolnego Koła PCK 
zorganizowano zbiórkę zabawek, 
słodyczy oraz artykułów spożywczych 
dla dzieci z Domu Matek Samotnie 

Zaszczepianie w uczniach empatii 
oraz chęci niesienia bezinteresownej 
pomocy 
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Wychowujących Dzieci w Pile oraz 
Oddziału Dziecięcego Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku 

28. 
Polski Czerwony Krzyż 

Z inicjatywy członków Szkolnego Koła 
PCK zorganizowana została zbiórka na 
rzecz schroniska dla zwierząt 

Uwrażliwienie młodzieży na problem 
bezdomnych zwierząt; zebrane 
rzeczy m.in. karmę, posłania, koce 
itp. przekazano do schroniska; 
zorganizowano  sprzedaż wypieków 
- całkowity dochód przeznaczono na 
zakup karmy dla zwierząt 

29. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Nieżychowie i Kosztowie 

Współpraca przy organizacji biegu: 
VII Cross Nieżychowski 

Sprawne przeprowadzenie imprezy 
sportowej, nauka działania w grupie 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile 

30. Szkolne Koło Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci 

Pomoc dla rodzin wychowanków 
placówki, znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej 

Zaszczepianie w uczniach empatii 
oraz chęci niesienia bezinteresownej 
pomocy 

31. 

 
 

Stowarzyszenie Polski Komitet 
Narodowy Funduszu Narodów 

Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – 
UNICEF w Warszawie 

Zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych 
mieszkańców  Nepalu dotkniętego 
trzęsieniem ziemi 

Uwrażliwienie młodzieży 
na potrzeby innych osób będących 
w trudnej sytuacji życiowej, 
otrzymanie podziękowania – 
dyplomu za zaangażowanie w akcję 
edukacyjno-pomocową na rzecz 
odbudowy szkół po trzęsieniu ziemi 
w Nepalu 

 

 

B. Pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebuj ącym poprzez wsparcie 
finansowe, pozafinansowe oraz uczestnictwo w akcjac h charytatywnych  

 

� Wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez dofinansowanie ich realizacji 

Wzorem lat poprzednich uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. T. Kościuszki w Łobżenicy przeprowadzili akcję charytatywną, tym razem na rzecz 

bezdomnych kotów z Gminy Łobżenica. Fundusze ze sprzedaży własnoręcznych wypieków 

w wysokości 81,50 zł, zostały przeznaczone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

Oddział w Pile, na zakup karmy. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki 

w Łobżenicy uczestniczył również w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna 

Paczka”, organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa. W ramach podjętych 

działań udało się zebrać żywność, artykuły higieniczne, zabawki, odzież oraz sprzęt 

elektroniczny – na kwotę 1 560,00 zł, które przekazane zostały dla rodziny znajdującej się 

w ciężkiej sytuacji życiowej.  

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy oraz 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile zaangażowała się również w zbiórkę monet 

w ramach akcji „Góra Grosza”. Uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. T. Kościuszki w Łobżenicy udało sie zebrać kwotę w wysokości 118,80 zł, którą 
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przekazano organizatorowi akcji Towarzystwu „Nasz Dom” wspierającemu podopiecznych 

z Domów Dziecka.  

Szkolne Koło Caritas działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

im. Hipolita Cegielskiego w Pile przeprowadziło akcję charytatywną na rzecz dziewczynki 

poszkodowanej w ciężkim wypadku. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli Szkoły 

udało się zebrać i przekazać na konto fundacji kwotę 576,10 zł.  

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Pile wzięli udział w IV edycji akcji zorganizowanej przez Centrum Charytatywno-

Opiekuńcze Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile pn. „Pusta choinka”. Podczas zbiórki 

pieniędzy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 udało się pozyskać  190,00 zł, 

co pozwoliło na zakup dwóch kurtek zimowych oraz ocieplanej kamizelki dla dzieci 

z biednych rodzin. 

 

� Udzielanie wsparcia pozafinansowego dla organizacji w zakresie objętym Programem 

Organizacjami, które przeprowadziły akcje charytatywne i otrzymały wsparcie 

pozafinansowe w zakresie objętym Rocznym Programem Współpracy na 2015 rok były: 

 

Lp. Organizacja, 
która otrzymała wsparcie 

Nazwa wspieranego zadania 
Sposób wykonania zadania, 

efekty jego realizacji 

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile 
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile 

1. Towarzystwo Pomocy Chorym  
im. Sługi Bożej Stanisławy 

Leszczyńskiej 

Wspieranie idei budowy hospicjum 
stacjonarnego w Pile 

Organizowanie zbiórek pieniędzy na 
budowę hospicjum 

2. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Organizacja w Szkole sztabu WOŚP, 
wsparcie ze strony młodych 
wolontariuszy  w zbiórkę pieniędzy 
i podczas imprez towarzyszących 

Nauka bezinteresownego niesienia 
pomocy potrzebującym 

3. Stowarzyszenie Pomocy 
Humanitarnej w Pile 

Realizacja projektu „Integracja młodzieży 
z osobami niepełnosprawnymi” 

Wychowanie w duchu empatii oraz 
szacunku do osób 
niepełnosprawnych 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile 

4. 
Polski Czerwony Krzyż 

Honorowe krwiodawstwo: organizacja 
i udział w kilu akcjach krwiodawstwa 

Propagowanie wiedzy na temat 
honorowego krwiodawstwa; 
uczniowie Szkoły w miesiącach 
styczeń-sierpień oraz wrzesień-
grudzień oddali blisko 60 l krwi 

5. 
Centrum Charytatywno-

Opiekuńcze Caritas p.w. Matki 
Bożej z Lourdes w Pile 

Koordynowanie charytatywnej zbiórki 
plastikowych nakrętek dla chorego 
dziecka z przeznaczeniem na jego 
leczenie i rehabilitację 

Uwrażliwienie młodzieży  
na potrzeby innych osób będących 
w trudnej sytuacji życiowej 

6. Stowarzyszenie „Wiara Lecha” 
z Poznania 

Udział uczniów Szkoły w zbiórce chemii 
gospodarczej dla polskich kombatantów 
z Kresów oraz Polaków mieszkających na 
tych terenach 

Uwrażliwienie młodzieży 
na potrzeby innych osób będących 
w trudnej sytuacji życiowej 
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7. 
Fundacja „Jaś i Małgosia” z Łodzi 

Zaproszenie do udziału w akcji „Polska 
na Niebiesko” na rzecz dzieci 
z autyzmem 

Szerzenie wiedzy na temat autyzmu, 
nauka tolerancji 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile 

8. 
Towarzystwo Pomocy Chorym  

im. Sługi Bożej Stanisławy 
Leszczyńskiej 

Udział uczniów szkoły  w org. przez 
towarzystwo zbiórkach pieniędzy 
na budowę  stacjonarnego hospicjum 
w Pile – udział w akcji „Piła w kwiatach”, 
zbiórka w  trakcie jarmarku św. Janów, 
podczas koncertu polskiej orkiestry 
lekarzy na rzecz budowy hospicjum w 
RCK w Pile oraz na pilskim cmentarzu 
komunalnym 

Propagowanie idei budowy 
Hospicjum im. Sługi Bożej Stanisławy 
Leszczyńskiej w Pile, promocja szkoły 

9. 
Polski Czerwony Krzyż 

We współpracy z Zarządem Rejonowym 
PCK na terenie szkoły działa Koło 
Młodych Krwiodawców; udział 
członków szkolnego Koła  
w Ogólnopolskim Turnieju „Młoda Krew 
Ratuje Życie” 

Młodzież szkolna oddała honorowo 
105 l krwi, propagowanie chęci 
niesienia pomocy 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile 

10. Towarzystwo Pomocy Chorym  
im. Sługi Bożej Stanisławy 

Leszczyńskiej 

Udział uczniów w zbiórce pieniędzy 
na budowę pilskiego hospicjum 

Propagowanie idei budowy 
Hospicjum im. Sługi Bożej Stanisławy 
Leszczyńskiej w Pile, promocja szkoły 

11. 
Klub Szkół UNICEF 

Udział w akcji „Wszystkie Kolory 
Świata” -  III edycja 
 

Przygotowanie przez uczniów 
szmacianych laleczek, następnie 
zorganizowanie wystawy, podczas 
której uczniowie/rodzice mogli kupić 
laleczkę przekazując w ten sposób 
darowiznę  na zakup szczepionek dla 
dzieci z Sudanu Południowego; 
zorganizowanie w szkole „Dnia 
różnorodności kulturowej” 

12. 
Fundacja DKMS 

Prelekcja na temat Fundacji DKMS, 
zajmującej się szukaniem dawców 
komórek macierzystych dla osób chorych 
na białaczkę 

Organizacja „Dnia dawcy” - 
propagowanie do wzięcia udziału 
w akcji, poprzez zarejestrowanie się 
do bazy dawców szpiku lub komórek 
macierzystych 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile 

13. 
Polski Czerwony Krzyż 

Udział uczniów Szkoły w akcjach 
krwiodawstwa 

Niesienie pomocy potrzebującym 

14. Towarzystwo Pomocy Chorym  
im. Sługi Bożej Stanisławy 

Leszczyńskiej 

Pomoc i współorganizacja imprez 
o charakterze charytatywnym oraz udział 
w zbiórce funduszy na rzecz budowy 
stacjonarnego hospicjum w Pile 

Propagowanie idei budowy 
Hospicjum im. Sługi Bożej Stanisławy 
Leszczyńskiej w Pile, poprzez udział 
w zbiórce funduszy 

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile 

15. 
Fundacja DKMS 

Akcja informacyjna na temat działalności 
Fundacji 

Organizacja bazy danych komórek 
macierzystych wśród uczniów 
i nauczycieli Szkoły 

16. Fundacja „Dar Szpiku” z siedzibą 
w Poznaniu 

Nawiązanie współpracy z organizacją, 
która propaguje oddawanie szpiku; 
udział uczniów Szkoły w koncercie 
charytatywnym „Podziel się sercem” 
na rzecz chłopca cierpiącego na chorobę 
nowotworową (17.01.2015 r., Poznań) 

Niesienie pomocy potrzebującym, 
rozwijanie empatii u uczniów 

17. 
Towarzystwo Pomocy Chorym  

im. Sługi Bożej Stanisławy 
Leszczyńskiej 

Podejmowanie inicjatyw na rzecz 
budowy hospicjum w Pile – zbiórka 
funduszy podczas Pilskiego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego 

Uwrażliwienie młodzieży  
na potrzeby innych osób 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy 

18. Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Poznaniu 

Organizacja w Szkole zbiórki krwi dla 
potrzebujących 

W ramach akcji łącznie zebrano 
ponad 20 l krwi 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku 

19. 
Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Poznaniu 

Udział uczniów w zbiórce krwi dla 
potrzebujących (03.02.2015 r.; 
13.04.2015 r.) 

Podczas akcji łącznie zebrano 13 l 
krwi 

20. 
Amnesty International 

Udział w VI edycji Maratonu Pisania 
Listów w Polsce 

Listy pisane w obronie praw 
człowieka i w obronie wolności 
zwiększają szansę na poprawę losu 
osób zagrożonych naruszeniem praw 
człowieka, solidaryzowanie się z 
potrzebującymi, zaszczepienie chęci 
niesienia bezinteresownej pomocy 

 

 

C. Organizacja zaj ęć pozaszkolnych o charakterze edukacyjnym, konkursów , 
warsztatów, olimpiad 

 

Organizacja - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC będąca największą 

organizacją pozarządową prowadzoną przez studentów, po raz piąty zaprosiła uczniów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy do udziału 

w projekcie pod nazwą „Level Up”. Projekt obejmował anglojęzyczne warsztaty kreatywnej 

edukacji prowadzone w szkole w dniach od 26 do 30 stycznia 2015 r., przez wolontariuszy 

z Peru oraz Malezji. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy podczas 

warsztatów mieli okazję do rozwijania umiejętności językowych i interkulturowych, 

zapoznali się z zagadnieniami z zakresu przedsiębiorczości i kreatywności oraz poznali 

bliżej kulturę Peru i Malezji. Warsztaty były też świetną okazją do nauki jak być liderem, 

jak przedstawiać swoje pomysły, jak pracować w grupie i rozwiązywać problemy. 

Po raz kolejny dzięki organizacji pn. Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży 

10 osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki 

w Łobżenicy uczestniczyła w dwóch wakacyjnych międzynarodowych projektach, 

zrealizowanym w ramach wymiany polsko-niemieckiej uczniów z ZSP w Łobżenicy 

i młodzieżą CJD BBW Frechen/ Nadrenia Północna-Westfalia. Letni projekt polsko-

niemiecki 2015 r. trwał od 29 czerwca 2015 r. do 12 lipca 2015 r. i rozpoczął się w Dreźnie 

i Szwajcarii Saksońskiej pod tytułem ,,Wspólne poznawanie kultury i historii polsko –

niemieckiej”. Drugi etap projektu kontynuowano już w Polsce pod nazwą „Śladami historii 

polsko-niemieckiej. Karkonosze i Kotlina Kłodzka wczoraj i dziś”.  

W dniach 5 – 12 grudnia 2015 r., w ramach  wymiany polsko – niemieckiej, 

zrealizowano kolejny projekt z udziałem młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
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im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. Uczestnicy tegorocznego projektu „Przeżyć adwent 

w Nadrenii” wraz z opiekunami spędzili 8 dni w Nadrenii Północnej Westfalii. Dzięki 

projektowi, zorganizowanemu przez organizację pn. Polsko – Niemiecka Współpraca 

Młodzieży licealiści ZSP w Łobżenicy poznali zwyczaje adwentowe kultywowane 

w Niemczech, warsztat pracy partnerów niemieckich, nawiązali nowe kontakty oraz mieli 

możliwość spotkania z uczestnikami poprzednich spotkań zarówno w Niemczech, 

jak i w Polsce. 

 
edukacja 

Lp. Organizacja, 
która otrzymała wsparcie 

Nazwa wspieranego zadania 
Sposób wykonania zadania, 

efekty jego realizacji 

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile 
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile 

1. 
Pilskie Koło Klubu Przyrodników 

Członkowie Klubu dzielili się swoim 
doświadczeniem podczas realizacji 
różnych projektów przyrodniczych 
i ekologicznych 

Poszerzenie wiedzy o ekologii   

2. Pilskie Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej 

Współorganizowanie „Dni Francji” 
(konkursy, filmy francuskojęzyczne) 

Krzewienie kultury francuskiej wśród 
młodzieży 

3. Organizacja Fresenius Medical 
Care 

Zapoznanie młodzieży z problematyką 
transplantologii 

Kształcenie młodzieżowych liderów, 
głoszenie idei transplantologii, 
tworzenie bazy dawców 

Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych Nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile 

4. Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu 

W ramach działalności Klubu Szkół 
Cegielskiego:  
-promowanie wiedzy o Hipolicie 
Cegielskim na rzecz utrwalania 
i rozwijania współczesnego 
pozytywizmu;                       
- kreowanie nowego wizerunku 
społeczeństwa obywatelskiego 

Nawiązanie kontaktów przez sport i 
konkursy wiedzy z młodzieżą 
z innych szkół w Wielkopolsce; 
kształtowanie nawyków 
organizacyjnych u młodzieży przy 
realizacji działań  na terenie szkoły 

5. Fundacja „Transplantacja  
Dar Życia” 

Zapoznanie młodzieży z problematyką 
transplantologii 

Przystąpienie Szkoły do akcji 
organizowanej przez Fundację – 
szkolenie dla uczniów szkoły, 
podczas którego młodzież 
dowiedziała się o podstawach 
prawnych obowiązujących w Polsce 
dot. transplantologii, statystykach 
i głównych problemach związanych 
z transplantologią; kolportowanie 
ulotek w trakcie imprez szkolnych; 
Spotkanie młodzieży z Konsultantem 
Wojewódzkim dr hab. Maciejem 
Głyda ze Szpitala Wojewódzkiego  
w Poznaniu 

6. 
Centrum Charytatywno-

Opiekuńcze Caritas p.w. Matki 
Bożej z Lourdes w Pile 

Udział w konkursach organizowanych 
przez Caritas 

Organizacja i przeprowadzenie 
szkolnych etapów ogólnopolskich 
olimpiad „Teologii Katolickiej”, 
„Misyjnej Olimpiady Znajomości 
Afryki” oraz „Wiedzy Biblijnej” 

7. 
Stowarzyszenie „Miasta                        

w Internecie” 
Organizacja i prowadzenie przez Szkołę 
zajęcia z cyklu „Prosto w sieć”, 
organizowane w ramach programu 

Młodzież zdobywała doświadczenie 
w charakterze osób prowadzących 
zajęcia  dla określonej grupy; 
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 Polski Cyfrowej Równych Szans (PCRP) wprowadzenie w świat komunikacji 
cyfrowej oraz usług i treści 
dostępnych w Internecie - dorosłych 
Polaków z pokolenia 50+; 
zaproszenie do uczestnictwa 
słuchaczy pilskiego oddziału 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

8. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu 

Dziecka w Pile 

Warsztaty z zoopsychologiem  
pn. „Nauka dzieci i młodzieży 
kontrolowania własnych emocji poprzez 
tresurę psów” 

Udział młodzieży szkolnej  
w niecodziennej ciekawej formie 
zajęć;  poszerzenie wiedzy na temat 
zachowań zwierząt i właściwej reakcji 
w kontaktach ze zwierzętami                   

9. 
Akademia Liderów Innowacji 

i Przedsiębiorczości Fundacja dr 
Bogusława Federa 

Przeprowadzenie ankiet wśród 
młodzieży szkolnej dot. działalności 
Fundacji 

wspieranie przedsiębiorczości                  
u młodzieży szkolnej; dostęp dla 
młodzieży szkolnej do materiałów 
szkoleniowych związanych z 
zakładaniem i prowadzeniem 
działalności gospodarczej poprzez 
„Kącik Przedsiębiorcy” 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile 

10. 
Związek Sybiraków 

W lutym br. uczniowie Szkoły wzięli 
udział w „żywej” lekcji historii z 
udziałem członków Związku 

Zwiększanie wśród uczniów 
świadomości poszanowania historii, 
współpraca ze środowiskiem 
lokalnym 

11. Fundacja prof.Bronisława 
Geremka 

Udział w warsztatach edukacyjnych 
pn. „Nasz świat” 

Zapoznanie się z problemami 
uchodźców i ich życiu w "nowej" 
ojczyźnie; uczestnictwo w 
warsztatach on-line na temat różnic 
pomiędzy krajami globalnej Północy 
i globalnego Południa 

12. Młodzieżowa Fundacja 
Przedsiębiorczości 

Udział w projekcie „Otwarta firma” – 
spotkania z pracownikami Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Pile 
(18.11.2015 r.) oraz przedstawicielami 
Banku Zachodniego WBK S.A. 1 Oddział 
w Pile (19.11.2015 r.) 

Zdobycie wiedzy na temat 
ubezpieczeń społecznych i ich roli 
w życiu codziennym; przybliżenie 
zasad funkcjonowania banku oraz 
zapoznanie młodzieży z jego ofertą; 
projekt miał  na celu uświadomienie, 
że wiedza jest nieodłącznym 
czynnikiem sukcesu i przynosi 
wymierny efekt w postaci lepszego 
funkcjonowania w dorosłym życiu 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile 

13. 
Akcja Humanitarna „Życie”  

oraz  
Stowarzyszenie „Arka Noego” 

Udział w programie profilaktyki dot. 
substancji psychoaktywnych 

Przeprowadzenie szkolenia dla 
uczniów i rodziców; zorganizowanie 
pomocy prawnej dot. uczennicy 
Szkoły; zwiększenie świadomości na 
temat konsekwencji zażywania 
używek 

14. 
Fundacja „Centrum Edukacji 

Obywatelskiej” z siedzibą 
w Warszawie 

Udział w projekcie „Szkoła wolna od 
dopalaczy” 

Szerzenie wiedzy na temat 
szkodliwości zażywania dopalaczy 
oraz zagrożeń jakie niosą ze sobą 
substancje psychoaktywne, promocja 
zdrowego stylu życia 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile 

15. 
Polski Czerwony Krzyż 

Udział uczniów Szkoły w szkoleniach 
z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

Zwiększenie wiedzy z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

16. 
Stowarzyszenie Dyrektorów 

i Nauczycieli Twórczych 
i Aktywnych Szkół Zawodowych 

w Bydgoszczy 

Integracja środowisk szkół zawodowych, 
promowanie i propagowanie 
eksperymentów, innowacji 
pedagogicznych, promowanie osiągnięć 

Podnoszenie poziomu wiedzy 
i umiejętności pedagoga 
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twórczych szkół zawodowych 

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile 

17. 
Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Uczestnictwo uczniów w programie 
„Młody Obywatel” 

Organizacja sesji, debat i spotkań 
na terenie szkoły; współpraca między 
szkolnymi klubami „Młodzi głosują” 

18. Fundacja SWISS 
CONTRIBUTION 

Realizacja profilaktycznego programu 
pn. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, 
w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniu od alkoholu, tytoniu 
i innych środków psychoaktywnych 

Pogłębienie wiedzy na temat 
konsekwencji używania substancji 
psychoaktywnych m.in. alkoholu, 
papierosów czy narkotyków 

19. Związek Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy Górników 

Organizacja spotkań z młodzieżą szkolną Podtrzymanie tradycji i wdrażanie 
patriotycznych wartości 

20. Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych EFFATA 

Udział w inicjatywach organizowanych 
przez Stowarzyszenie 

Propagowanie zdrowego i aktywnego 
modelu życia, profilaktyka patologii 
społecznej, wspieranie mechanizmów 
demokratycznych w środowisku 
lokalnym, zwłaszcza wśród 
młodzieży, poprzez rozwój postaw 
obywatelskich i działania na rzecz 
zwiększenia udziału społeczeństwa w 
życiu publicznym, działania na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego 

21. Fundacja im. Ignacego 
Łukasiewicza z Warszawy 

Udział w inicjatywach organizowanych 
przez  Fundację 

Organizacja sesji, konkursów 
zaplanowanych przez Fundację 

22. Towarzystwo Miłośników 
Dziennikarstwa 

Udział młodzieży w warsztatach, 
przedsięwzięciach związanych z radiem i 
telewizją 

Organizacja staży w radiu i telewizji, 
zdobycie wiedzy i doświadczenia na 
temat pracy w mediach; nabywanie 
nowych umiejętnoci 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy 

23. Związek Gmin Krajny  
w Złotowie 

Udział  uczniów Szkoły w publicznej 
kampanii edukacyjnej „Zbieramy zużyte 
baterie. Zbieramy – Nie wyrzucamy” 

Nauka prawidłowego postępowania 
z odpadami niebezpiecznymi jakimi 
są zużyte baterie i akumulatory 
przenośne, a także kształtowanie 
pozytywnych postaw 
proekologicznych 

24. 
Polskie Towarzystwo Dysleksji 

Uzyskanie przez szkoły certyfikatu 
za udział w programie edukacyjno-
terapeutycznym ORTOGRAFFITI 

Poszerzenie poziomu kształcenia 

25. 
Towarzystwo Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 1918/1919 
w Mroczy 

Udział uczniów klasy wojskowej 
w uroczystościach gminnych obchodów 
96. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 

Podtrzymanie tradycji i wdrażanie 
patriotycznych wartości 

26. Fundacja „Centrum Edukacji 
Obywatelskiej” z siedzibą 

w Warszawie 

Wykorzystanie zasobów biblioteki 
„Filmoteka Szkolna, Akcja” podczas zajęć 
z języka polskiego, wiedzy o kulturze, 
godzin z wychowawcą, zajęć Szkolnego 
Klubu Filmowego 

Rozwijanie umiejętności i wiedzy 
uczniów 

27. Stowarzyszenie Sympatyków 
Dziennikarstwa Młodzieżowego  

w Bydgoszczy 

Stowarzyszenie jest wydawcą pisma 
„Pod wiatr”, w którym ukazują się 
publikacje uczniów Szkoły 

Uczniowie (po zdanym egzaminie) 
uczestniczą w Międzynarodowych 
Regionalnych Warsztatach 
Dziennikarskich w Bydgoszczy; 
zdobycie nowych umiejętności, 
rozwijanie talentu pisarskiego 

28. 
Fundacja Platon 

Warsztaty „Jak być aktywnym w lokalnej 
społeczności?” prowadzone przez Joannę 
Gus członkinię zarządu Fundacji 

Przeprowadzenie licznych ćwiczeń 
podczas warsztatów,  celem  
pokazania, jakie jest miejsce 
człowieka w społeczeństwie, 
sposobów rozwijania problemów, 
możliwe sposoby działania 



 

46 Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy  
z organizacjami pozarządowymi (…)” za 2015 rok 

Powiatowe Centrum Edukacji w Pile 

29. 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Pracowników Służby BHP O/Piła 
oraz PCE w Pile 

Udział pracowników PCE w Pile w : 
- szkoleniu dla pracowników służby bhp 
„Normy i standardy jakości dot. 
bezpieczeństwa i higieny pracy”; 
- szkoleniu dla pracowników służby bhp 
i pracodawców w zakresie aktualizacji 
regulacji prawnych, w celu dostosowania 
zakładów pracy do zmieniających się 
przepisów prawa pracy 

Podniesienie zakresu wiedzy 
pedagoga 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku 

30. Organizacja Reba – Organizacja 
Odzysku S.A. 

Uczniowie Szkoły przeprowadzili 
zbiórkę zużytych baterii 

Kształtowanie pozytywnych postaw 
proekologicznych 

31. 
Polski Czerwony Krzyż 

Spotkanie z Prezesem Powiatowego 
Oddziału PCK w Pile - Mirosławem Welc 
(09.02.2015 r.) 

Przybliżenie uczniom Szkoły 
działalności PCK; szerzenie idei 
honorowego krwiodawstwa 

32. Stowarzyszenie Pilskiego Klubu 
Amazonek Grupa Wyrzyska 

Udział uczniów w prelekcji Kształtowanie wśród młodzieży 
świadomości dotyczącej dbania 
o zdrowe piersi 

 

 

 

konkursy 

Lp. Organizacja, 
która otrzymała wsparcie 

Nazwa wspieranego zadania 
Sposób wykonania zadania, 

efekty jego realizacji 

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile 
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile 

1. Polskie Towarzystwo Ochrony 
Przyrody 

Organizacja i udział w konkursach org. 
przez Towarzystwo 

Możliwość zdobycia dodatkowej 
szerokiej wiedzy i nowych 
umiejętności 

2. Szkolny Klub Strzelecki 
„Intercontinental” działający przy 

I L.O. 

Współorganizowanie i udział 
w konkursach strzeleckich na poziomie 
szkolnym i międzynarodowym 

Krzewienie kultury sportowej wśród 
młodzieży 

3. 
Polski Czerwony Krzyż 

Organizacja i udział w konkursach org. 
przez PCK 

Możliwość sprawdzenia 
swoich możliwości, kształtowanie 
osobowości i rozwijanie 
zainteresowań 

4. Uczniowski Klub Sportowy 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

Joker Piła 

Uczestnictwo chłopców w zajęciach 
sportowych 

Krzewienie kultury sportowej wśród 
młodzieży, doskonalenie umiejętności 

5. 
Polski Związek Piłki Siatkowej 

Uczestnictwo uczniów w programie 
„Siatkarskie Ośrodki Szkolne” 

Kształtowanie osobowości; nauka 
zdrowej rywalizacji; podnoszenie 
umiejętności z zakresu piłki siatkowej 

6. Wielkopolski Związek Piłki 
Siatkowej 

Uczestnictwo w rywalizacji sportowej 
dzieci i młodzieży szkolnej 

Sprawdzanie swoich możliwości 
i umiejętności, integracja młodzieży 
z różnych szkół 

7. Polskie Towarzystwo Piłki 
Siatkowej 

Uczestnictwo dziewcząt w zajęciach 
sportowych 

Krzewienie kultury sportowej wśród 
młodzieży; nauka rywalizacji fair 
play pomiędzy uczestnikami 
zawodów 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile 

8. Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu 

Udział we współzawodnictwie 
sportowym 

Nawiązanie dodatkowych kontaktów 
przez sport i konkursy z młodzieżą 
z innych szkół 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile 

9. 
Towarzystwo Przyjaciół Lasu 

Udział w eliminacjach do 
międzynarodowego konkursu wiedzy 
o lasach i leśnictwie „YPEF –Młodzież 
w Lasach Europy” (26.03.2015 r.) 

Rozwijanie umiejętności językowych, 
poprzez opanowanie materiału w 
języku angielskim na temat lasów 
i leśnictwa w Europie 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile 

10. 
Polski Czerwony Krzyż 

Udział uczniów Szkoły w konkursach 
o tematyce zdrowego stylu życia 

Poszerzenie zakresu wiedzy, nauka 
samodzielności 

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile 

11. 
Towarzystwo Szkół  

Staszicowskich  
w Stąporkowie 

Dbałość o tradycje patrona Szkoły oraz 
przygotowywanie uczniów 
do konkursów o charakterze 
ogólnopolskim 

Sprawdzanie swoich możliwości 
i dotychczas zdobytej wiedzy, 
organizacja Zjazdu Szkół 
Staszicowskich (01.10.2015 r.) 

12. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-
Francuskiej 

Udział uczniów w konkursach 
organizowanych przez Towarzystwo 

Mobilizacja do dalszej pracy, 
rozwijanie chęci poszerzania wiedzy 

13. Nadnotecki Szkolny Związek 
Sportowy w Pile 

Udział uczniów Szkoły w zawodach 
sportowych 

Krzewienie kultury sportowej wśród 
młodzieży 

14. Ogólnopolskie Towarzystwo 
Szkół Staszicowskich 

Finał etapu centralnego 22. edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
o Stanisławie Staszicu (01-02.10.2015 r.) 

Praktyczne wykorzystanie 
dotychczas zdobytej wiedzy, 
nawiązanie kontaktów z uczniami 
z innych szkół staszicowskich 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy 

15. Nadnotecki Szkolny Związek 
Sportowy w Pile 

Udział uczniów Szkoły w zawodach 
sportowych, lekkoatletycznych, tenisa 
stołowego, biegach przełajowych 

Sprawdzenie swoich możliwości 
w różnych dyscyplinach sportowych; 
osiąganie sukcesów sportowych 

16. 
LZS – Łobżenica „Jedność” 

Współorganizacja i udział młodzieży 
szkolnej w zawodach sportowych 

Krzewienie kultury sportowej wśród 
młodzieży, nauka zdrowej rywalizacji 

17. 
Polski Czerwony Krzyż 

Udział uczniów Szkoły w Rejonowych 
i Wojewódzkich Mistrzostwach 
Udzielania Pierwszej Pomocy 

Nauka pracy w zespole, pokazanie 
siłę grupowego działania, praktyczne 
wykorzystanie zdobytych 
umiejętności i wiedzy 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku 

18. 

Klub Sportowy „Łobzonka”  
w Wyrzysku 

KSB Nieżychowo 
Nadnotecki Szkolny Związek 

Sportowy w Pile 

Udział uczniów Szkoły w zawodach 
i rozgrywkach sportowych 
organizowanych przez kluby sportowe 
 

Krzewienie kultury sportowej wśród 
młodzieży; nauka rywalizacji fair 
play pomiędzy uczestnikami 
zawodów 

Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile 

19. Uczniowski Klub Sportowy 
„Iskra” 

Współpraca w zakresie organizacji 
imprez tańca towarzyskiego, turniejów 
szachowych i zawodów w akrobatyce 
sportowej, udostępnianie pomieszczeń 
na potrzeby Klubu oraz sprzętu do 
organizacji wspólnych przedsięwzięć 

Organizacja pokazów sportowego 
tańca towarzyskiego, turnieju 
szachowego o Puchar Starosty 
Pilskiego oraz regionalnych zawodów 
w akrobatyce sportowej 
 z okazji święta Niepodległości, Gali 
Tanecznej – prezentacja najlepszych 
par tanecznych 
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II     Formy współpracy z organizacjami pozarz ądowymi wynikaj ące                                      
z Programu   

 

1. Wzajemne informowanie si ę o planowanych kierunkach 
działalno ści i współpracy (§ 6 ust. 3 Programu) 

 

 

A. Udział przedstawicieli organizacji w obradach se sji i komisjach Rady 
Powiatu w Pile oraz pracach komisji konkursowych, w  celu opiniowania 
ofert zło żonych w otwartych konkursach ofert 
 

 Obrady zarówno sesji Rady Powiatu w Pile jak i posiedzeń Komisji są jawne, dlatego 

też  jeśli dana organizacja pozarządowa zainteresowana jest tematyką omawianą na sesjach 

Rady/posiedzeniach Komisji, to jej przedstawiciele mogą, a nawet powinni uczestniczyć 

w tych sesjach Rady/posiedzeniach Komisji.  

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli również w pracach komisji 

konkursowych powołanych uchwałą nr  31.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 28 stycznia 

2015 r. do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Pilskiego w 2015 roku z zakresu  kultury fizycznej i turystyki oraz 

uchwałą nr 55.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2015 r. do oceny ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Pilskiego w 2015 roku z zakresu  kultury fizycznej. W skład komisji konkursowych weszli 

Pan Grzegorz Rzymski – Komendant Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Wielkopolska Komenda Hufca im. Stanisława Staszica w Pile oraz Pan Wojciech Skowroński 

– Członek Klubu Turystyki Motocyklowej Husaria. Posiedzenia komisji konkursowych, 

w których uczestniczyli przedstawiciele w/w organizacji odbyły się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego odpowiednio w dniu 6 lutego 2015 r. oraz 11 marca 2015 r. 
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B. Przekazywanie przez organizacje informacji o pla nowanych lub 
realizowanych w  2015 roku zadaniach publicznych 4, których wykonanie 
odbywa si ę w oparciu o środki inne ni ż wynikaj ące z programu 

 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” przy 

współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej 

w Pile realizowało zadania publiczne, których wykonanie odbywa się w oparciu o inne 

środki niż wynikające z Rocznego Programu Współpracy na rok 2015.  

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”, po raz kolejny, 

zostało zaproszone przez Klub Biegowy „4 RUN Team Piła” do współpracy podczas 

imprezy sportowej pn. IV Ćwierćmaraton Muzyczny. W dniu imprezy (01.05.2015 r.) 

na pilskiej Wyspie Stowarzyszenie wystawiło również stoisko promujące działalność swoją 

oraz Specjalnego Ośrodka im. Marii Grzegorzewskiej w Pile. Całkowity dochód 

ze sprzedaży cegiełek oraz wypieków przeznaczony został na organizację Dnia Dziecka dla 

wychowanków Ośrodka. Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia, w ramach akcji 

promocyjnych, wzięli udział w towarzyszącej IV Ćwierćmaratonowi Muzycznemu Sztafecie 

Biznesowej.  

 Stowarzyszenie, w dniu 1 czerwca 2015 r. na terenie SOSW w Pile, zorganizowało 

imprezę z okazji Dnia Dziecka, przeznaczoną dla wychowanków, ich rodzin i przyjaciół 

Ośrodka. Dzięki środkom finansowym zebranym ze sprzedaży cegiełek podczas 

IV Ćwierćmaratonu Muzycznego Stowarzyszenie przygotowało stoiska kulinarne oraz 

zapewniło szereg atrakcji, które uatrakcyjniły imprezę.  

W ramach prowadzonej współpracy Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 

Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” uczestniczyło w organizacji dwóch wycieczek dla 

wychowanków Ośrodka, tj. czterodniowej do Gdańska, której uczestnikami byli 

wychowankowie grup I i II internatu oraz czterodniowego pobytu w gospodarstwie 

agroturystycznym dla uczniów klasy II. Ponadto w czerwcu 2015 r. uczniowie najbardziej 

zaangażowani w działalność na rzecz Ośrodka, odznaczający się wysoką kulturą osobistą 

lub tacy, którzy w ostatnich miesiącach w znacznym stopniu poprawili swoje zachowanie, 

wzięli udział w imprezie pn. „Przystanek Profilaktyka a Ty” na Stadionie Narodowym 

                                                           
4 Pomoc społeczna (w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób); promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; ochrona i promocja zdrowia; porządek            
i bezpieczeństwo publiczne; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo oraz 
wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; ekologia; działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych; edukacja. 
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w Warszawie. Wyjazd zorganizowany został dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu 

przez Stowarzyszenie.  

Podczas tradycyjnego już Kiermaszu Świątecznego zorganizowanego przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Pile, młodzież z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile 

oferowała własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Całkowity dochód uzyskany w dniu 

15 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie przeznaczyło na paczki świąteczne dla podopiecznych.  

 

C. Tworzenie przez organy Powiatu wspólnych zespołó w o charakterze 
doradczym i inicjatywnym, zło żonych z przedstawicieli organizacji oraz 
przedstawicieli wła ściwych organów Powiatu, w celu przygotowania opinii  
w sprawach zwi ązanych z realizacj ą programu 

 

Dla prawidłowej oceny potrzeb organizacji pozarządowych z terenu powiatu pilskiego 

i określenia zakresu współpracy Powiatu z tymi organizacjami oraz na potrzeby 

opracowywania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji oraz konsultowania projektów programów współpracy 

na kolejne lata działa Zespół Konsultacyjny do Spraw Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Powiatu Pilskiego. 

Zespół Konsultacyjny zwoływany jest przez Przewodniczącego Zespołu. Posiedzenia 

odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku. Na posiedzeniu 

Zespołu Konsultacyjnego w dniu 8 kwietnia 2015 r. członkowie zespołu zapoznali się, 

a następnie pozytywnie zaopiniowali „Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Pile z realizacji 

rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (…) 

za rok 2014”, które następnie zostało jednogłośnie przyjęte uchwałą nr VII.56.2015 podczas 

sesji Rady Powiatu w Pile w dniu 30 kwietnia 2015 r. Ponadto Członkowie Zespołu oraz 

zaproszeni goście dyskutowali m.in. o bieżącej sytuacji organizacji pozarządowych 

działających na terenie powiatu pilskiego, działalności organizacji III sektora prowadzonej 

na rzecz społeczności lokalnej, a także potrzebie szkolenia organizacji w zakresie sposobu 

pozyskiwania dotacji na realizację zadania publicznego oraz jej rozliczania. 

 Kolejne posiedzenie odbyło się 21 października 2015 r., podczas którego Starosta 

Pilski – Pan Franciszek Tamas wręczył akty powołania członkom nowego składu Zespołu 

Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego. 

Na mocy uchwały Nr 130.2015 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 19 sierpnia 2015 r. w skład 

Zespołu Konsultacyjnego oprócz przedstawicieli Powiatu Pilskiego weszli przedstawiciele 

następujących organizacji pozarządowych: 
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1. Towarzystwa Miłośników Łobżenicy; 

2. Powiatowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; 

3.  Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach; 

4. Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile; 

5. Pilskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile; 

6. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół w Miasteczku Krajeńskim; 

7. Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska. 

 

 Ponadto dokonano wyboru przewodniczącego Zespołu, którym został Wicestarosta 

Pilski – Pan Stefan Piechocki oraz zastępcy przewodniczącego, Pana Leszka Zielińskiego – 

Prezesa pilskiego TKKF. Zespół przyjął także sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi za I półrocze 2015r. oraz pozytywnie 

zaopiniował 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 2016 rok. Pełnomocnik Starosty do spraw 

współpracy z organizacjami pozarządowymi poinformowała także członków Zespołu oraz 

zaproszonych gości o nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. 

 

 

D. Nieodpłatne publikowanie w aktualno ściach serwisu internetowego 
organizacji pozarz ądowych i na stronie internetowej powiatu ogłosze ń 
i informacji zgłaszanych przez organizacje pozarz ądowe, w tym m.in. 
ogłosze ń o konkursach, zaproszenia na warsztaty, konferencj e, wystawy, 
komunikaty o wynikach sportowych itp. 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA: zaproszenie na spotkanie z okazji 

obchodów Światowego Dnia Wody w Starostwie Powiatowym w Pile w dniu 23 marca 

2015 r. 

2. Platforma Edukacyjna Project System z siedzibą w Skierniewicach: zaproszenie 

na specjalistyczne szkolenie dla organizacji pozarządowych, tj. fundacji i stowarzyszeń 

nieprowadzących działalności gospodarczej: „Nowe zasady ustalania wyniku 

finansowego w fundacjach i stowarzyszeniach za rok 2014 - zasady księgowania 

przychodów i kosztów działalności statutowej oraz kosztów administracyjnych jako 
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przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej i pozostałej, zmiana 

zasad księgowania darowizn i ich wpływ na wynik finansowy NGO”. 

3. Ośrodek Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego: zaproszenie do Rokosowa na Targi Organizacji Pozarządowych oraz 

informacja na temat rejestracji.  

4. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce: informacja o konkursie skierowanym 

do organizacji pozarządowych  - Program „Działaj Lokalnie”, w którym poszukiwani 

są nowi kandydaci na Ośrodki Działaj Lokalnie. 

5. Fundacja FaniMani z siedzibą w Poznaniu: informacja o serwisie internetowym 

fanimani.pl, który umożliwia organizacjom non-profit zbieranie darowizn przy okazji 

zakupów w Internecie.  

 

WYDZIAŁ OŚWIATY I NADZOROWANE JEDNOSTKI  

1. Stowarzyszenie „Klasa policyjna w Pile”: publikacja linku na stronie internetowej 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile 

z informacją na temat działalności oraz statutu Stowarzyszenia, a także informacja 

na temat VII Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzących 

tzw. „klasy policyjne”. 

2. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”: publikacja na stronie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile informacji,  fotorelacji oraz 

zaproszenia na kolejną edycję warsztatów organizowanych w ZSP nr 1 w Pile na rzecz 

dorosłych Polaków z pokolenia 50+ „Warsztaty Latarnicze”.  

3. Polski Czerwony Krzyż: relacje z przeprowadzonych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile akcjach Honorowego 

Krwiodawstwa. 

4. Fundacja „Transplantacja Dar Życia”: informacja na temat spotkania zorganizowanego 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile  

dotyczącego transplantacji narządów unaczynionych. Spotkanie przeprowadził 

Konsultant Wojewódzki dr hab. Maciej Głyda ze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 

5. Stowarzyszenie „Wiara Lecha” w Poznaniu: zaproszenie dla uczniów i pracowników 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile  oraz 

mieszkańców Piły do wzięcia udziału w akcji - zbiórce chemii gospodarczej dla 

polskich kombatantów z Kresów oraz Polaków mieszkających na tych terenach. 
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6. Szkolne Koło Caritas: informacja o zakończeniu akcji charytatywnej na rzecz osoby 

poszkodowanej w wypadku samochodowym przeprowadzonej przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile. 

7. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu: relacje z konkursów i imprez 

sportowych, w których udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile.  

8. Fundacja „Jaś i Małgosia” z Łodzi: informacja na stronie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile o zorganizowanej akcji 

„Polska na niebiesko” na rzecz dzieci z autyzmem. 

9. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pile: informacja na temat warsztatów 

„Nauka dzieci i młodzieży kontrolowania własnych emocji poprzez tresurę psów”, 

zorganizowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita 

Cegielskiego w Pile. 

10. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Pile: 

publikacja na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

im. Marii Grzegorzewskiej w Pile oraz w lokalnych mediach - Głosie Wielkopolskim, 

Tygodniku Pilskim, Tygodniku Nowym, informacji na temat:  

� imprezy pn. IV Pilska Ćwiartka Muzyczna zorganizowanej przez Klub Biegowy 

„4 RUN Team Piła” w dniu 01.05.2015 r., podczas imprezy na pilskiej Wyspie 

Stowarzyszenie wystawiło stoisko promujące SOSW w Pile; 

� Dnia Dziecka zorganizowanego na terenie Ośrodka (01.06.2015 r.); 

� Wycieczek organizowanych dla wychowanków SOSW w Pile; 

� Kolejnej edycji akcji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Pile 

„Przygarnij Burka” umożliwiającej adopcję zwierząt ze schroniska (03.10.2015 r.) 

 

GABINET STAROSTY  

Podobnie jak w latach ubiegłych Wydział, na łamach strony internetowej Powiatu 

Pilskiego (http://www.powiat.pila.pl/), publikował informacje dotyczące imprez 

sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych organizowanych na terenie powiatu przez m.in. 

organizacje pozarządowe, a także na bieżąco informował środki masowego przekazu 

o imprezach organizowanych przez organizacje na terenie powiatu: 

1. Oddział Nadnotecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Pile: zaproszenie 

na Koncert Pieśni Pasyjnej, który odbył się 22.03.2015 r. w kościele p.w. św. Mikołaja 

w Ujściu.  
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2. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy: informacja z wręczenia nagród dla 

najlepszych polskich mikroprzedsiębiorców.  

3. Strzelecki Klub Sportowy „Inter - Continental” w Pile:  

� informacja o zawodach strzeleckich organizowanych przez Klub w 2015 roku; 

� informacja o zdobyciu złotego medalu przez zawodnika Klubu - Kamila 

Suchomskiego podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży we Wrocławiu 

(14.07.-18.07.2015 r.); 

� relacja z zawodów strzeleckich pn. I Pilski Puchar Zimy (12.12.2015 r.). 

4. Gminny Ludowy Klub Sportowy Wysoka: zapowiedź meczu z udziałem „Orłów 

Górskiego” oraz informacja o awansie Klubu do czwartej ligi piłki nożnej. 

5. Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile:  

� zaproszenie na turnieje futsalu i tenisa stołowego, 

� relacje z Biegu Trasą Mostów Trzech Władców w Pile, wręczenia nagród mistrzom 

powiatu w piłce nożnej dzieci, Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych oraz Grand 

Prix Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych; 

� informacje o wynikach uzyskanych przez lekkoatletów z powiatu pilskiego w finale 

XXI Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi; 

� relacja z podsumowania VII Mistrzostw Powiatu Pilskiego „Z podwórka 

na stadion” w ramach eliminacji do Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku. 

6. Uniwersytet III Wieku w Pile: informacja o Rajdzie Turystycznym „Reporter”, który 

wystartował 27.05.2015 r. 

7. Koło Terenowe Związku Sybiraków w Pile: informacja o spotkaniu opłatkowym oraz 

zaproszenie i relacja ze „Spotkania pokoleń”, w którym udział wzięli Sybiracy, ich 

potomkowie, a także Starosta Pilski – Pan Franciszek Tamas. Spotkanie zorganizowane 

w dniu 15.01.2015 r. odbyło się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Stanisława Staszica w Pile. 

8. Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo: zaproszenie do uczestnictwa oraz relacja 

z VII Papieskiego Biegu Przełajowego ze Skrzatusza do Starej Łubianki (25.04.2015 r.), 

zorganizowanego w ramach cyklu „Biegaj z Nami”, relacja z Biegu i Marszu 

Trzeźwości w Starej Łubiance – władze Powiatu reprezentowali członkowie Zarządu: 

Etatowy Członek Zarządu – Pan Eligiusz Komarowski oraz Pan Mirosław Pierko, 

 informacja o zapisach na I Trudny Półmaraton Świętego Huberta w Starej Łubiance 

(24.10.2015 r.). 
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9. Warsztaty Terapii Zajęciowej „Caritas” w Pile: relacja z trzynastej edycji Otwartego 

Turnieju Bowlingowego Osób Niepełnosprawnych w pilskim klubie Bowling Rodło 

(16.01.2015 r.). 

10. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Piła: informacja o sukcesach tancerzy podczas 

Mistrzostw Polski Federacji Tańca Sportowego w tańcach standartowych, które odbyły 

się w Rudzie Śląskiej w dniach 07-08.02.2015 r. oraz Mistrzostwach Polski 

w 10 Tańcach Federacji Tańca Sportowego w Wałbrzychu w dniach 28.02– 01.03.2015 r. 

oraz zapowiedź Gali Tańca w Pile (07.03.2015 r.). 

11. Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy „Łobzonka” Wyrzysk: zaproszenie na turniej tenisa 

stołowego. 

12. Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Joker” Piła: informacja 

o osiągnięciach zespołu w rozgrywkach sportowych w ramach trzeciej ligi siatkówki 

mężczyzn, zwycięstwie zawodników Klubu w finale mistrzostw w Nowym Tomyślu 

w kategorii juniorów, awansie do krajowego finału mistrzostw Polski w kategorii 

kadetów.  

13. Klub Sportowy „Do Tsunami”: informacja o sukcesach karateków z pilskiego klubu 

Do Tsunami (filia Wałcz) podczas  otwartych mistrzostw Polski karate tsunami 

w Warszawie. 

14. Klub Sportowy „Gwardia” Piła: informacja o sukcesach lekkoatletki Klaudii Adamek, 

która na halowych Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów Młodszych w Toruniu 

zdobyła złoty medal oraz sukcesach lekkoatletów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży w Łodzi. 

15. Pilski Ludowy Klub Sportowy Gwda Piła: informacja o sukcesach lekkoatlety 

Arkadiusza Drozdowicza, który na halowych Mistrzostwach Polski Juniorek 

i Juniorów Młodszych w Toruniu zdobył złoty medal. 

16. Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile:  

� relacje z imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (szachy, koszykówka, biegi 

przełajowe, piłka ręczna, czwórbój lekkoatletyczny, siatkówka plażowa chłopców, 

piłka nożna dziewcząt) m.in.  finału XVI Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży 

w Pile (18.06.2015 r.) – wśród zaproszonych gości byli m.in. Wicestarosta Pilski - Pan 

Stefan Piechocki, Etatowy Członek Zarządu – Pan Eligiusz Komarowski oraz 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Pan Roman Sobieszczyk, zorganizowanego - 

po raz pierwszy Festynu Rekreacyjno – Sportowego dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej Ruchowo  w Pile (16.06.2015 r.), finału Wojewódzkich Mistrzostw 
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Szkół Średnich w siatkówce plażowej chłopców nad jeziorem Płotki w Pile 

(08.06.2015 r.); 

� informacja zbiorcza o triumfatorach rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach 

sportowych; 

� informacja nt. mistrzostw szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

w sztafetowych biegach przełajowych (05.10.2015 r.). 

17. Stowarzyszenie Biegów Ulicznych: zapowiedź jubileuszowego 25. Półmaratonu 

PHILIPS w Pile w dniu 06.09.2015 r. 

18. Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego: zaproszenie i relacja 

z XV Turnieju Wiedzy Ekologicznej i Wędkarskiej, który odbył się 28.03.2015 r. 

na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile. Turniej odbył się pod 

honorowym Patronatem Starosty Pilskiego, który uczestniczył w jego uroczystym 

podsumowaniu. 

19. Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe „Sprawni-Razem” w Pile: 

m.in. relacja z XVII Regionalnych Mistrzostw w Pływaniu na pływalni 

„Wodnik”(10.02.2015 r.), XXXI Igrzysk Lekkoatletycznych „NIKE 2015” (15.05.2015 r.), 

XIX Regionalnego Turnieju Kręglarskiego Sprawnych – Razem (02.06.2015 r.), spływu 

kajakowego rzeką Rurzycą dla uczniów szkół specjalnych z Gębic, Piły, Starej 

Łubianki oraz Wyrzyska. 

20. Uczniowski Klub Sportowy „3” Piła: informacja o zawodach i sukcesach judoków 

w Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów i Juniorów Młodszych 

w Poznaniu, XII Międzynarodowym Turnieju Juniorów Młodszych i Dzieci o Puchar 

Wójta Gminy Kaczory (07.02.2015 r.) - gościem honorowym imprezy był Starosta Pilski 

- Pan Franciszek Tamas, Pucharze Polski Seniorów w Luboniu, Pucharze Polski 

Juniorów w Pile, Mistrzostwach Polski Juniorów w Judo na zawodach w Jastrzębiu 

Zdroju, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.  

21. Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile: 

� zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji „Alzheimer – choroba XXI wieku”. 

Nad konferencją, która odbyła się 21.03.2015 r. w Biurze Wystaw Artystycznych 

i Usług Plastycznych, patronat honorowy objął Starosta Pilski; 

� zaproszenie na koncert charytatywny „Magia Tanga” (18.03.2015 r.) zorganizowany 

w podziękowaniu dla darczyńców za wsparcie i darowizny ofiarowane na rzecz 

budowy hospicjum stacjonarnego w Pile. Patronat honorowy nad koncertem objął 

Starosta Pilski. 
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22. Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa w Białośliwiu: zaproszenie na przejazdy 

wakacyjne kolejką wąskotorową (04.07.2015 r. – 27.09.2015 r.), zapowiedź Zlotu 

Miłośników Kolejek Wąskotorowych, relacja z przygotowań do Zlotu i jego przebiegu, 

informacja o przygotowaniach do obchodów 120-lecia Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 

oraz relacja z przebiegu jubileuszu, informacja o majowych przejazdach kolejką. 

23. Ochotnicza Straż Pożarna w Morzewie (Gmina Kaczory): relacja z obchodów 

jubileuszu 95–lecia istnienia OSP. W uroczystości uczestniczył m.in. Starosta Pilski – 

Pan Franciszek Tamas oraz Wicestarosta Pilski – Pan Stefan Piechocki. 

24. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego: informacja 

o bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich. 

25. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe: informacja o możliwości skorzystania 

z bezpłatnych porad prawnych. 

26. Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej: informacja o zajęciu pierwszego miejsca w finale 

Mistrzostw Wielkopolski w Poznaniu, awansie zawodniczek do półfinału rozgrywek 

oraz udziale w półfinale zawodów w dniach od 13–15.03.2015 r. w Pile.  

27. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu: informacja o nagrodzie przyznanej 

Stowarzyszeniu w ramach konkursu „Działanie godne uwagi” za akcję „Uczymy się 

z przyjemnością! – pomoc dzieciom i młodzieży w nauce – wolontariat”. Wśród 

zaproszonych gości obecni byli m.in. Starosta Pilski – Pan Franciszek Tamas oraz 

Etatowy Członek Zarządu Powiatu – Pan Eligiusz Komarowski. 

28. Stowarzyszenie Magnus Ventus w Pile: relacja z koncertu pod nazwą „Filharmonia dla 

maluszka”, zorganizowanego z myślą o najmłodszych pacjentach pilskiego szpitala.  

29. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile: relacja z Powiatowej 

Zimowej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi w Ujściu (28.02.2015 r.), Wiosennych 

Igrzysk Osób Niepełnosprawnych w Szydłowie (16.05.2015 r.) oraz podsumowania 

osiągnięć ubiegłego sezonu. 

30. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA:  

� zaproszenie na spotkanie z ks. dr Janem Kaczkowskim, które zaplanowano na dzień 

28.04.2015 r. w siedzibie pilskiego Inwest-Parku. 

� relacja z koncertu charytatywnego poświęconego ofiarom trzęsienia ziemi 

w Nepalu (19.06.2015 r.). 

31. Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „Orzeł” Osiek nad Notecią: relacja ze spotkania 

podsumowującego miniony sezon sportowy. Wśród gości między innymi byli Starosta 

Pilski – Pan Franciszek Tamas oraz Etatowy Członek Zarządu – Pan Eligiusz 

Komarowski. 
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32. Kółko Rolnicze w Gromadnie (Gmina Wysoka): informacja z uroczystości poświęcenia 

i wręczenia organizacji nowego sztandaru (02.05.2015 r., Gromadno). 

33. 4RUN TEAM Piła: relacja z IV Ćwierćmaratonu Muzycznego ulicami Piły oraz 

informacja o wynikach uzyskach przez uczestników biegu.  

34. Koło Gospodyń Wiejskich „Włościanki” z Białośliwia: informacja o zwycięstwie Koła 

w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego na najlepsze koło gospodyń w województwie. 

35. Rodzinny Ogród Działkowy im. Huty Szkła „Ujście”: uroczystość z okazji 50-lecia 

istnienia ROD (25.07.2015 r.). W uroczystości udział wzięli m.in. Starosta Pilski – Pan 

Franciszek Tamas oraz Wicestarosta Pilski – Pan Stefan Piechocki. 

36. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Pile: informacja 

na temat konferencji „Wielojęzyczność atutem Europejczyka. Pierwszy, drugi, trzeci 

język obcy w szkole” (10.09.2015 r.). 

37. Lokalna Grupa Działania „Krajna Nad Notecią”:  

� informacja nt. spotkania konsultacyjnego poświęconego tworzeniu nowej strategii 

rozwoju na lata 2014-2020 (02.10.2015 r., Starostwo Powiatowe w Pile); 

� informacja nt. spotkania konsultacyjnego dla przedsiębiorców oraz członków 

organizacji pozarządowych dotyczące inicjatyw i możliwości pozyskiwania 

środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015 – 2020 

(28.10.2015 r., Pobórka Wielka). 

38. Ogólnopolskie Towarzystwo Szkół Staszicowskich: informacja nt. XXVIII 

Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Staszicowskich oraz finału etapu centralnego 

22. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu (01.10-

02.10.2015 r.). 

39. Związek Nauczycielstwa Polskiego:  informacja nt. uroczystości z okazji 110. rocznicy 

powstania ZNP (13.11.2015 r.). 

40. Ludowe Zespoły Sportowe w Łobżenicy: relacja z obchodów jubileuszu 40-lecia 

działalności i 10-lecia rejestracji Stowarzyszenia LZS „Jedność” Łobżenica 

(24.11.2015 r., Luchowo). 

41. Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pile: relacja z uroczystego 

spotkania z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK (27.11.2015 r., Starostwo 

Powiatowe w Pile). 

42. Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes w Pile: 

zaproszenie do wzięcia udziału w akcji charytatywnej pn. „Pusta Choinka” 

(12.12.2015 r.). 
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43. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”: informacja 

o kiermaszu ozdób świątecznych, z którego dochód przekazany został na paczki 

świąteczne dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile 

(15.12.2015 r., Starostwo Powiatowe w Pile). 

44. Koło nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919: informacja 

na temat uroczystości związanych z obchodami 97. rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego. 

 

 

E.  Pomoc w nawi ązywaniu i podtrzymywaniu przez organizacje kontaktó w 
ponadlokalnych i mi ędzynarodowych   

 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile za pośrednictwem Schroniska 

Młodzieżowego „Staszicówka” w Pile nawiązał kontakt z organizacją PTSM – Polskie 

Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Warszawie. Współpraca polegała 

m.in. na organizowaniu działalności turystyczno-krajoznawczej, obozów wędkarskich, 

wycieczek pieszych i rowerowych, udziale w imprezach krajoznawczo-turystycznych 

organizowanych dla młodzieży szkolnej, opiece nad szkolnymi schroniskami 

młodzieżowymi, krzewieniu w swoim środowisku wiedzy o działalności PTSM, 

nawiązywaniu kontaktów z młodzieżą innych krajów należących do MFSM oraz organizacji 

i udziale w konkursie „Dialog międzykulturowy”. Ponadto młodzież szkolna angażując się 

w działalność PTSM rozwija swoje zainteresowania i pasję oraz poszerza wiedzę i informacje 

na temat turystyki i rekreacji, atrakcji regionu oraz  zdrowego stylu życia.  

Kolejnym przykładem organizacji pozarządowej, spoza terenu Powiatu Pilskiego, 

współpracującej z Zespołem Szkół Gastronomicznych w Pile jest Stowarzyszenie Dzieci 

Niepełnosprawnych „Uśmiech” z Wałcza. W Szkole prowadzona jest całoroczna akcja 

charytatywna polegająca na zbiórce nakrętek z przeznaczeniem na zakup wózka 

inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka. 
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F. Nieodpłatne umo żliwianie organizacjom niedysponuj ącym własnym 
lokalem korzystania z sal konferencyjnych Starostwa  Powiatowego w Pile, 
w celu organizacji konferencji, seminariów, szkole ń, spotka ń 
merytorycznych 

 

W ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi udostępniono 

nieodpłatnie sale konferencyjne Starostwa Powiatowego w Pile, organizacjom 

nieposiadającym własnej bazy lokalowej, w tym na: 

− organizację w dniu 23 marca 2015 r. Konferencji z okazji Światowego Dnia Wody, pod 

honorowym patronatem Starosty Pilskiego. Organizatorem spotkania było 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA; 

− organizację w dniu 25 września 2015 r. przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy, 

w Pile Zjazdu Zwyczajnego Rejonu; 

− przeprowadzenie kiermaszu świątecznego w dniu 15 grudnia 2015 r. przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”, działającym przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile. 

 
W budynku Starostwa Powiatowego w Pile, na preferencyjnych warunkach, 

wynajmowane są również pomieszczenia biurowe przeznaczone na działalność statutową 

następujących stowarzyszeń i związków: 

− Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział Rejonowy w Pile, 

− Łódzkiego Stowarzyszenia Opieki nad Byłymi Więźniami Politycznymi Hitlerowskich 

Obozów Koncentracyjnych i Więzień, 

− Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, 

− Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, 

− Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Pile, 

− Związku Sybiraków Oddział w Pile.  

 
W ramach nieodpłatnego korzystania przez organizacje społeczne z sal/ pomieszczeń 

na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile,  

Związkowi Sybiraków Oddział w Pile oraz Stowarzyszeniu „Klasa policyjna w Pile” 

umożliwiono przeprowadzenie odpowiednio zebrania sprawozdawczo -wyborczego oraz 

zebrań statutowych, natomiast Nadnoteckiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu 

udostępniono salę gimnastyczną na potrzebę rozegrania zawodów sportowych na szczeblu 

powiatowym. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile 

na potrzeby organizacji trzech edycji warsztatów „Warsztaty Latarnicze” na rzecz dorosłych 
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Polaków z pokolenia 50+, Stowarzyszeniu „Miasta w Internecie” udostępniono salę 

komputerową. 

Ponadto w okresie od 1 stycznia do 21 stycznia 2015 r. nieruchomości stanowiące 

własność Powiatu Pilskiego – stanowiące część byłego lotniska wojskowego w Pile, były 

przedmiotem użyczenia na rzecz: 

1. Aeroklubu Ziemi Pilskiej: 

− część działki o pow. 122,1059 ha, 

− budynek tzw. „domek pilota” o pow. użytkowej 755 m2 

na cele działalności statutowej z zakresu: 

− organizowania kursów teoretycznych i praktycznych w zakresie wszystkich 

specjalności (sporty samolotowe, szybowcowe, spadochronowe i paralotniowe) 

lotniczych, pilotażowych i technicznych, 

− prowadzenia szkół pilotażu, wydających certyfikaty i uprawnienia inne niż 

zawodowe w ramach organizacji szkolenia oraz świadectwa kwalifikacji, 

− organizowania lotniczych imprez sportowych, zawodów oraz turystyki i rekreacji 

lotniczej, 

− prowadzenia działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej 

w zakresie sportów lotniczych, 

− pielęgnowania narodowych tradycji lotniczych, rozpowszechnianie wiedzy 

i umiejętności lotniczych, pielęgnowanie polskości, jako czynnika rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

− współpracy z organami administracji cywilnej oraz jednostkami wojskowymi. 

2.   Związku Spadochroniarzy Polskich – VIII Oddział w Poznaniu: 

− część działki o pow. 49,5000 ha, 

− działka o pow. 5,6105 ha, 

− działka o pow. 1,9701 ha, 

− budynek wartowni o pow. 200 m2 , 

− budynek tzw. eskadrowiec o pow. 541 m2,  

− dwa magazyny o łącznej pow. 136 m2,  

− pięć schronów o pow. 521,3 m2 każdy, razem 2.606,5 m2,  

− jeden schron o pow. 647,0 m2,  

na cele działalności statutowej z zakresu: 

− integrowania środowiska polskich spadochroniarzy w kraju i za granicą,  

− kultywowania tradycji i obyczajów spadochroniarstwa, 
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− troski o miejsca pamięci narodowej związanej z działalnością wojenną 

spadochroniarzy – w naszym kraju i regionie Sokołowo – gmina Lubasz – wrzesień 

1944 r. miało miejsce lądowanie jedynej polskiej grupy spadochronowej, której imię 

nosi szkoła podstawowa w Lubaszu, 

− popularyzowania Spadochroniarstwa wśród młodzieży i ukazywanie walorów 

służby w wojskach powietrzno – desantowych (oddziałach specjalnych), sposobów 

kształtowania sprawności i wytrzymałości fizycznej oraz silnej osobowości, a przede 

wszystkim patriotyzmu, 

− promowania działalności naukowej, oświatowo-wychowawczej i szkoleniowej 

w środowisku spadochronowym, młodzieży szkolnej oraz w ramach przystosowania 

do zawodu (służby mundurowe), 

− popularyzowania i wspierania kultury fizycznej oraz wyczynowego sportu 

spadochronowego. 

Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej, na rzecz Stowarzyszenia 

Przedmoście w Pile nieodpłatnie udostępniono część działki o pow. 0,1535 ha oraz jeden 

schron o pow. 307  m2. 

 

 

G. Bieżące aktualizowanie utworzonej na stronie internetowe j powiatu bazy              
danych o organizacjach pozarz ądowych działaj ących na terenie Powiatu 
Pilskiego 

 

Wydział Organizacyjny w ramach realizacji zadań zapisanych w „Rocznym programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok” dokonywał bieżącej aktualizacji 

bazy danych znajdujących się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pile 

www.powiat.pila.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, Serwisu organizacji 

pozarządowych działających na terenie Powiatu Pilskiego: 

Lp. Nazwa organizacji Zakres aktualizacji bazy danych 

1. 
Stowarzyszenie Spektrum Możliwości Ługi 

Ujskie 
Wpisanie podmiotu do bazy danych „stowarzyszeń 
z osobowością prawną” 

2. 
Stowarzyszenie Abstynentów „Emaus” 

w Łobżenicy 
Wpisanie podmiotu do bazy danych „stowarzyszeń 
z osobowością prawną” 

3. 
Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi 

Nadnoteckiej w Grabównie 
Wpisanie podmiotu do bazy danych „stowarzyszeń 
z osobowością prawną” 

4. 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

„Arka Noego” 
Wpisanie podmiotu do bazy danych „stowarzyszeń 
z osobowością prawną” 
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5. Związek Artystów Plastyków 
Wpisanie danych teleadresowych podmiotu 
figurującego w bazie danych „stowarzyszeń 
z osobowością prawną” 

6. 
Stowarzyszenie Do Walki z Chorobami 

Serca „Serce-Sercu” Piła 
Informacja o likwidacji podmiotu figurującego w bazie 
danych „stowarzyszeń z osobowością prawną” 

7. 
Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa 

i Edukacji „BEAR” w Pile 
Wpisanie podmiotu do bazy danych „fundacji” 

8. 
Stowarzyszenie „Patron” im. Adeli 

Jasieckiej 
Wykreślenie podmiotu z bazy danych „stowarzyszeń 
z osobowością prawną” 

9. 
Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica 
w Pile 

Aktualizacja danych teleadresowych podmiotu 
figurującego w bazie danych „stowarzyszeń 
z osobowością prawną” 

10. Pilskie Bractwo Kurkowe „Tarcza” 
Aktualizacja danych teleadresowych podmiotu 
figurującego w bazie danych „stowarzyszeń 
z osobowością prawną” 

11. 
Stowarzyszenie Byłych Pracowników 

Philips Lighting Poland S.A. w Pile 

Aktualizacja danych teleadresowych podmiotu 
figurującego w bazie danych „stowarzyszeń 
z osobowością prawną” 

12. 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Leśnictwa i Drzewiectwa Zarząd Oddziału 
w Pile 

Wykreślenie podmiotu z bazy danych „oddziały 
stowarzyszeń” 

13. 
Związek Represjonowanych Politycznie 
Żołnierzy Górników Okręgowy Zarząd 

w Pile 

Wykreślenie podmiotu z bazy danych „oddziały 
stowarzyszeń” 

14. 
Pilskie Stowarzyszenie Brazylijskiego 

Jiu-Jitsu 
Wykreślenie podmiotu z bazy danych „klubów 
sportowych” 

15. Stowarzyszenie Taneczne BEEZONE 
Zmiana danych podmiotu figurującego w bazie danych 
„klubów sportowych” 

16. Aeroklub Ziemi Pilskiej 
Uzupełnienie danych teleadresowych podmiotu 
figurującego w bazie danych „stowarzyszeń kultury 
fizycznej w KRS” 

17. Klub Żużlowy Victoria Piła 
Wykreślenie podmiotu z bazy danych „klubów 
sportowych” 

18. Klub Sportów Walki Fight Klub Piła 
Wykreślenie podmiotu z bazy danych „klubów 
sportowych” 

19. LZS „DERBY” Stara Łubianka 
Wykreślenie podmiotu z bazy danych „klubów 
sportowych” 

20. Klub Sportowy „DERBY” Stara Łubianka 
Wpisanie podmiotu do bazy danych „klubów 
sportowych” 

21. 
Pilskie Stowarzyszenie Paintball`owe 

„Farbawlesie” PSP „FWL” 
Wpisanie podmiotu do bazy danych „klubów 
sportowych” 

22. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Czwórka” Piła 
Wpisanie podmiotu do bazy danych „uczniowskich 
klubów sportowych” 

 

Ponadto na bieżąco, po uzyskaniu od organizacji i z Sądu Rejonowego Poznań - Nowe 

Miasto i Wilda informacji o zaistniałych zmianach, aktualizowana była utworzona na stronie 

internetowej powiatu pilskiego baza danych o organizacjach pozarządowych działających na 

terenie powiatu. Został również sporządzony i udostępniony (na potrzeby wnioskodawcy) 

aktualny wykaz wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 



 

64 Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy  
z organizacjami pozarządowymi (…)” za 2015 rok 

Pilskiego zawierający takie dane jak: nazwa stowarzyszenia, siedziba, skład zarządu oraz 

zakres działalności.  

 

 

H. Udzielanie zainteresowanym pomocy i wszelkich wy jaśnień na temat 
prowadzonej przez organizacje pozarz ądowe działalno ści oraz informacji 
związanych z powołaniem do życia nowych organizacji 

 

Pracownicy Wydziału Organizacyjnego oraz Gabinetu Starosty Starostwa 

Powiatowego w Pile udzielali osobom zainteresowanym utworzeniem nowych 

stowarzyszeń lub przedstawicielom stowarzyszeń już działających organizacji, niezbędnej 

pomocy i wyjaśnień na temat utworzenia nowej lub działalności już funkcjonującej 

organizacji. Informowano w szczególności o sposobie dokonywania zmian w statutach, 

zgłaszania do sądu zmian w statutach i we władzach organizacji, ubiegania się o status 

organizacji pożytku publicznego, powoływania do życia nowego klubu sportowego 

działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia 

działalności gospodarczej, powoływania do życia nowego stowarzyszenia kultury fizycznej 

rejestrowanego w KRS. Wyjaśniano także likwidatorom stowarzyszeń procedurę związaną 

z wykreśleniem organizacji z Krajowego Rejestru Sądowego.  

Organizacjami, którym udzielono informacji m.in. w zakresie powołania do życia 

nowego klubu sportowego realizującego cele i zadania w zakresie kultury fizycznej 

działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia 

działalności gospodarczej były: Stowarzyszenie Hokeja Na Lodzie; Klub Sportowy 

„DERBY”; Pilskie Stowarzyszenie Paintball`owe „Farbawlesie”; Stowarzyszenie Orlik Piła; 

Pilskie Stowarzyszenie Aikido; Ludowy Zespół Sportowy Czarni Ferdynandowie; 

Stowarzyszenie DEPP DIVER HSA Piła. 

Stowarzyszeniu „Porozumienie Samorządowe”; Stowarzyszeniu Kierowców Echo Taxi 

w Pile; Stowarzyszeniu Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Pilskiego 

Gminy Wysoka w Mościskach; Fundacji Na Rzecz Bezpieczeństwa i Edukacji „BEAR” 

w Pile, Aeroklubowi Ziemi Pilskiej, starającym się o wpis/ wpis zmian do Rejestru 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, udzielono wszelkich wyjaśnień 

w w/w kwestii.  
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Ponadto udzielono lub uzyskano informacje w zakresie: 

a) wyjaśnień w sprawie działalności statutowej klubu sportowego działającego w formie 

stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 

w związku z brakiem aktualnych danych dotyczących składu Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej Klubu, które przekazał: Klub Sportów Walki „GrapplingWarrios” Piła,  

b) wyjaśnień w sprawie działalności statutowej klubu sportowego działającego w formie 

stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 

z uwagi na brak aktualnych danych dotyczących składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

oraz udzielenie informacji dotyczącej przeprowadzenia procesu likwidacyjnego klubu 

sportowego, które uzyskano od: Ludowego Zespołu Sportowego Derby Stara Łubianka; 

Pilskiego Stowarzyszenia Brazylijskiego Jiu-Jitsu; Klubu Sportów Walki Fight Club Pila,  

c) wyjaśnień w sprawie działalności statutowej klubu sportowego działającego w formie 

stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej 

w związku z upływem kadencji władz w Klubie i brakiem złożonego do organu 

nadzoru stosownych dokumentów z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, 

które uzyskano od: Akademii Siatkówki Braci Lach,  

d) przeprowadzenia procesu likwidacyjnego klubu sportowego w związku z wpisem 

do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 

oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe 

Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru 

Przedsiębiorców, które przekazano: Klubowi Żużlowemu Victoria Pila, 

e) podjęcia czynności w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, 

poprzez żądanie złożenia wyjaśnień przez Stowarzyszenie „Nasz Gródek” w Łobżenicy, 

z uwagi na stwierdzone przez Sąd Rejonowy w Poznaniu nieprawidłowości, tj. brak 

informacji o aktualnym składzie osobowym Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,  

f) podjęcia czynności w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością stowarzyszeń 

w związku z brakiem przedłożenia, przez Stowarzyszenie do Walki z Chorobami Serca 

„Serce-Sercu” w Pile, Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi Ujskiej oraz Aeroklub 

Ziemi Pilskiej, do Sądu Rejonowego w Poznaniu wniosku o wpis zmian dotyczących 

składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,  

g) podjęcia czynności w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością stowarzyszeń 

w związku z brakiem przedłożenia, przez Fundację „Na Pomoc”, do Sądu Rejonowego 

w Poznaniu wniosku o wpis zmian dotyczący nowego adresu siedziby fundacji,  

h) podjęcia czynności w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, 

w tym klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie 
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przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na koniec kadencji władz 

w Klubie Sportowym „Unia” Ujście oraz Towarzystwie Miłośników Hokeja „Żółwie” 

Piła,  

i) podjęcia czynności w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, 

w tym klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie 

przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na zmiany w statucie 

Ludowego Zespołu Sportowego „Jedność” Łobżenica,  

j) podjęcia czynności w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością stowarzyszeń 

w związku z brakiem przedłożenia, przez OSP Kościerzyn Wielki, OSP Kosztowo, OSP 

Osiek n/ Notecią, do Sądu Rejonowego w Poznaniu wniosku o wpis zmian dotyczący 

nowych władz OSP, 

k) udzielenia odpowiedzi na wniosek członka Komisji Rewizyjnej ROD Kalinka w Pile 

dotyczący przeprowadzenia czynności nadzorczych (przeanalizowanie dokumentów 

ROD Kalinka w Pile) przez Starostę Pilskiego,  

l) udzielenie odpowiedzi Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu Transportowiec 

w sprawie nadzoru Starosty Pilskiego nad Okręgowym Zarządem Polskiego Związku 

Działkowców w Pile, 

m) zawiadomienia organu nadzoru o wpisie jednostki terenowej Polskiego Związku 

Działkowców do Krajowego Rejestru Sądowego, które przekazano: Okręgowemu 

Zarządowi Polskiego Związku Działkowców w Pile,  

n) wydania pisemnego potwierdzenia faktu zawiadomienia o założeniu stowarzyszenia 

zwykłego, które przekazano SP3YPX Rodzinnemu Klubowi Krótkofalowców w Pile,  

o) wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Poznań 

– Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, które 

przekazano członkom Stowarzyszenia „HIT-TAXI” Piła, 

p) wpisu zmian dla klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego 

statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku rezygnacji 

z pracy w Zarządzie Klubu kilku osób przekazano: Ludowemu Zespołowi Sportowemu 

Zjednoczeni Kaczory, 

q) wpisu zmian dla klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego 

statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, które z uwagi na koniec 

kadencji władz w Klubie przekazano: Klubowi Biegowemu „4 RUN TEAM” Piła; 

Ludowemu Zespołowi Sportowemu „ORKAN” Śmiłowo; Gminnemu Ludowemu 

Klubowi Sportowemu STELLA Białośliwie; Stowarzyszeniu Tanecznemu BEEZONE; 



 

67 Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy  
z organizacjami pozarządowymi (…)” za 2015 rok 

Klubowi Sportowemu „Błyskawica Nieżychowo”; Ludowemu Zespołowi Sportowemu 

„Iskra” Szydłowo; Klubowi Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile; Klubowi Sportowemu 

Credo Futsal; Wojskowemu Klubowi Sportowemu Sokół Piła, 

r) wpisu zmian dla klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego 

statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na nowe władze 

Klubu Sportowego Basket Piła oraz zatwierdzenia nowego tekstu jednolitego statutu, 

s) wyjaśnień na temat wpisu uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji, które 

przekazano: Komitetowi Założycielskiemu Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Czwórka” Piła,  

t) złożenia wyjaśnień przez Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej 

z/s w Śmiłowie w związku z upływem kadencji władz oraz złożenie wniosków przez 

organ nadzoru do Sądu Rejonowego w Poznaniu o: ustalenie kuratora dla 

Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej w związku z brakiem 

Zarządu zdolnego do podejmowania działań prawnych; dopuszczenie do postępowania 

w sprawie w/w  Stowarzyszenia; nałożenie grzywny dla w/w Stowarzyszenie z uwagi 

na uchylanie się od udzielenia odpowiedzi na przedłożone żądania; ustalenie 

nieważności uchwał podjętych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym 

Członków Stowarzyszenia,  

u) przyjętego wzoru oferty i sprawozdania oraz wyjaśnień dot. udziału w konkursie ofert, 

które przekazano: Towarzystwu Sportowo - Kulturalnemu ORZEŁ Osiek; Towarzystwu 

Sportowemu „Korona” Dębno; Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Jedność” 

Łobżenica; Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Łobzonka” w Łobżenicy; 

Parafialnemu Klubowi Sportowemu „Tęcza” w Kosztowie; Stowarzyszeniu Promocji 

Kultury i Sportu „Krajna”; Klubowi Karate Tradycyjnego Shoto w Pile; Ludowemu 

Zespołowi Sportowemu „Sokół” Kościerzyn Wielki; Nadnoteckiemu Stowarzyszeniu 

Społeczno - Sportowemu „Sprawni-Razem”; Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 

„Unikat” Falmierowo; Klubowi Sportowemu „Błyskawica” Nieżychowo; Klubowi 

Sportowemu GŁD Team Piła; Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „STELLA” 

Białośliwie; Stowarzyszeniu „Sekcja Motocyklowa Old Wings Wyrzysk Osiek”; 

Stowarzyszeniu Tanecznemu Beezone; Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 

„Jedynka” w Pile; Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Feniks” w Wysokiej; 

Klubowi Sportowemu „Kuźnia Talentów Koszykarskich”; LZS Zjednoczeni Kaczory; 

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w Ujściu; Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 

„12” Piła; Klubowi Pilskich Modelarzy Lotniczych; Uczniowskiemu Klubowi 

Sportowemu Junior Szydłowo; Towarzystwu Sportowo - Kulturalnemu ORZEŁ Osiek; 
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Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Pile; Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu 

Wysoka, 

v) przyjętego wzoru oferty i sprawozdania oraz udzielono informacji na temat warunków 

składania ofert w ramach tzw. trybu uproszczonego, które przekazano: Stowarzyszeniu 

Mała Szkoła na rzecz ekorozwoju w Rudzie; Stowarzyszeniu Magnus Ventus; 

Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”; Klubowi 

Sportowemu Sporty Walki Piła; Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Karate 

Shotokan „UNSU”; Stowarzyszeniu Orlik Piła; Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 

„Dwunastka” Piła. 
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III    Pozostałe formy współpracy i wsparcia  

 

GABINET STAROSTY  

 

Starostwo Powiatowe w Pile, by wesprzeć działalność organizacji pozarządowych oraz 

realizowane przez nie zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu, kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa: 

� udzielało pomocy w przygotowywaniu druków zaproszeń i programów 

informacyjnych, wypożyczało banery promujące Powiat Pilski oraz przekazywało celem 

ekspozycji materiały reklamowe i promocyjne na imprezy oraz wydarzenia organizowane 

przez organizacje pozarządowe, 

� ufundowało puchary, medale, grawertony oraz upominki na imprezy sportowe, 

turystyczne i kulturalne oraz na wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla promocji Powiatu 

Pilskiego.  

W okresie sprawozdawczym Powiat Pilski ufundował  72 puchary dla szesnastu 

organizacji pozarządowych, 3 grawertony oraz 48 medali  dla dwóch organizacji: 

Lp. Nazwa zadania Realizator zadania 
Liczba 

ufundowanych 
pucharów/ inne 

1. 
XVII Regionalny Miting Pływacki 

„Sprawnych – Razem”, Piła 
(10.02.2015 r.) 

Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-
Sportowe 

"SPRAWNI-RAZEM" w Pile 

1 puchar/ 
48 medali 

2. 
XV Turniej Wiedzy Ekologicznej 

i Wędkarskiej, Piła 
(28.03.2015 r.) 

Polski Związek Wędkarski 
Okręg Nadnotecki 

12 

3. 
I Rajd Rowerowy DZIEWIĄTKA 

POWIATU PILSKIEGO 
(18-19.04.2015 r.) 

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego w Pile 

2 

4. 
95-lecie powstania OSP 

w Morzewie 
(30.05.2015 r.) 

Ochotnicza Straż Pożarna w Morzewie 1 

5. 

Turniej Strzelecki z broni 
pneumatycznej o Puchar Starosty 

Pilskiego, Piła 
(06.06.2015 r.) 

Koło Przyjaciół Dzieci przy Radzie Osiedla 
Podlasie 

3 

6. 
V Zawody Modeli Szybowców 

Swobodnie Latających, Piła 
(14.06.2015 r.) 

Pilski Klub Modelarzy Lotniczych 12 

7. 

XIII Regionalne Święto 
Sadowników 

w Pobórce Wielkiej 
(13.06.2015 r.) 

Komitet Organizacyjny Regionalnego Święta 
Kwitnących Sadów 

3 puchary/3 
 grawertony 

8. 
XI Mistrzostwa I LO o Puchar 

Starosty Pilskiego, Piła 
(17.06.2015 r.) 

SKS Inter-Continental 6 
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9. 
VII Turniej Sportowo – Rekreacyjny 

Osób Niepełnosprawnych, Piła 
(23.06.2015 r.) 

WTZ „Caritas”  w Pile 3 

10. 

XVI Turystyczno-Sportowy Rajd 
Samochodowy im. Jana 

Dziubakiewicza w Kruszewie 
(28.06.2015 r.) 

LZS „Sokół” Kruszewo 3 

11. 
V Turniej Siatkówki Plażowej 

w Gródku Krajeńskim 
(25.07.2015 r.) 

Stowarzyszenie Nasz Gródek 6 

12. 

III Powiatowe Zawody Wędkarskie 
dla osób niepełnosprawnych z DPS 

i WTZ, Młotkówko 
(20.08.2015 r.) 

DPS Chlebno 3 

13. 
Prezentacja Dorobku Ludzi 

III Wieku, Piła 
(27.08.2015 r.) 

Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów 

2 

14. Loty Ede (Holandia) – Piła, Piła 
Polski Związek Hodowców Gołębi 

Pocztowych Okręg Piła 
9 

15. 

4 Puchar Starosty Pilskiego Szkół 
Ponadgimnazjalnych w  

ergometrach wioślarskich, 
Piła (03.12.2014 r.) 

KU AZS PWSZ 3 

16. 
Sport przy muzyce – skok wzwyż 

przy muzyce, Piła 
(10.12.2015 r.) 

UKS Gwda Piła 3 

Razem wydano 
72 puchary/ 
3 grawertony/ 
48 medali 

 

 

Honorowe Patronaty obj ęte przez Starost ę Pilskiego: 
 

Starosta Pilski na wniosek organizacji pozarządowych przyjmuje patronat honorowy 

nad wieloma imprezami, nie tylko o charakterze regionalnym, ale również krajowym 

i wojewódzkim.              

Do ważniejszych patronatów Starosty Pilskiego, w sposób specjalny promujących 

zorganizowane imprezy z udziałem organizacji pozarządowych, w okresie 

sprawozdawczym, należą: 

 

Lp. 
Nazwa wydarzenia objętego patronatem 

w 2015 roku 
Data i miejsce wydarzenia 

1. 
Obchody 75. Rocznicy pierwszej deportacji Polaków 

z Kresów Wschodnich na Syberię, 
org. Związek Sybiraków Oddział w Pile 

15 stycznia 
Piła,  PWSZ im. S. Staszica w Pile 

2. 
XVII Regionalny Mityng Pływacki, 

org. Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe 
„SPRAWNI RAZEM” 

10 luty 
Piła, pływalnia „Wodnik” 

3. 
III Pilskie Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

org. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży 
w Pile 

22 luty – 6 marca 
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4. 

Koncert Charytatywny „Pomagamy Damianowi”, 
org. Komitet Społeczny „Pomagamy Damianowi” powołany 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki 

w Łobżenicy 

6 marca 
Łobżenica, Zespół Szkół 

Ponagimnazjalnych im. T. Kościuszki 

5. 
Konferencja pt. „Alzheimer – choroba XXI wieku”, 
org. Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej 

Stanisławy Leszczyńskiej w Pile 

21 marca 
Piła, BWA i UP 

6. 
 

Światowy Dzień Wody w Powiecie Pilskim, 
org. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA 

23 marca 
Piła, Starostwo Powiatowe w Pile 

7. 
I Rajd Rowerowy DZIEWIĄTKA POWIATU PILSKIEGO, 

org. Oddział PTTK w Pile im. Henryka Kamińskiego 
18-19 kwietnia 

8. 
IV Ćwierćmaraton Muzyczny, 
org. Klub Biegowy 4Run Team 

1 maja 
Piła 

9. 
Obchody 25.lecia Związku Plastyków Artystów RP, 

org. Biuro Zarządu Krajowego ZPA RP 
2 maja 

Piła,  BWA I UP w Pile 

10. 
XXXI Regionalne Igrzyska „NIKE 2015”, 

org. Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe 
SPRAWNI – RAZEM w Pile 

14 maja 
Piła, stadion przy ul. Żeromskiego 

11. 
XI Spotkania Samorządowców w Górce Klasztornej, org. 
Zgromadzenie Misjonarzy Św. Rodziny Dom Zakonny 

w Górce Klasztornej 

16 maja 
Górka Klasztorna 

12. 
Wystawa pt. „Jest życie w śpiączce”, 

org. Stowarzyszenie Apalitycznych i Wybudzonych MOTYL 
23 maja 

Piła, MDK w Pile 

13. 
Festyn z okazji Dnia Dziecka, 

org. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 40-lecia 
Wojska Polskiego 

6 czerwca 
Piła 

14. 
Festyn z okazji Jubileuszu 100. Rocznicy poświęcenia 

kościoła parafialnego pw. Św. Rodziny w Pile, org. 
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży 

6 czerwca 
Piła 

15. 
XIII Regionalne Święto Sadowników, 

org. Komitet Organizacyjny XIII Regionalnego Święta 
Sadowników 

13 czerwca 
Pobórka Wielka 

16. 
Piknik pn. Serce dla fundacji „Stworzenia Pana Smolenia”, 
org. Pilski Klub Krótkofalarski SP3YAC przy Aeroklubie 

Ziemi Pilskiej 

14 czerwca 
 

17. 
Wielki Jubileusz 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej 

Góreckiej, org. Zgromadzenie Misjonarzy Św. Rodziny Dom 
Zakonny w Górce Klasztornej 

14 czerwca 
 

18. 
Koncert charytatywny na rzecz budowy pierwszego 
hospicjum stacjonarnego, org. Towarzystwo Pomocy 

Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej 
18 lipca 

19. 
V Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Pilskiego, 

org. Stowarzyszenie Nasz Gródek na plaży w Gródku 
Krajeńskim 

25-26 lipca 

20. 

III Powiatowe zawody wędkarskie dla osób 
niepełnosprawnych z Domów Pomocy Społecznych 

i Warsztatów Terapii Zajęciowej,  
org. DPS w Chlebnie i Zarząd Koła Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Wyrzysku 

20 sierpnia 

21. 
XVI Regaty Żeglarskie o Puchar Grodu Staszica,  

org. UKŻ „Wodniak” w Pile 
22 sierpnia 

22. 
Jubileusz 60-lecia powstania Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych im. W. Sikorskiego,  
org. Zarząd ROD im. W. Sikorskiego w Pile 

22 sierpnia 

23. 
Jubileusz 35–lecia Rodzinnego Ogrodu działkowego 

„KALINKA”, org. Polski Związek Działkowców 
i ROD „KALINKA” 

5 września 
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24. 
II Międzynarodowy Konkurs Gotowania na Dzikich Polach 

o puchar Starosty Pilskiego, 
org. Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P. 

12-13 września 

25. 
III Powiatowy Turniej Piłki Nożnej, 

org. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Pile 
19 września 

26. 
Gala boksu i K1,  

org. Stowarzyszenie „Klub Sportowy Sporty Walki Piła” 
26 września 

27. 
I Pilski Turniej Muaythai Black Birda – turniej Pierwszych 
Walk oraz Liga, org. Wielkopolskie Zrzeszenie Muaythai 

Black Bird 
29 września 

28. 
Wizyta prof. Jadwigi Marii Staniszkis, 

org. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA 
wrzesień 

29. 
III Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski  

org. Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski 
10 października 

30. 
Dzień miłośników munduru, 

org. Stowarzyszenie Miłośników Munduru 
10 października 

31. 
Zawody w brazylijskim jiu-jitsu o Puchar Starosty Pilskiego, 

org. JUDO Jopek Piła 
17–18 października 

32. 
XII Inspektorialny Turniej Piłki Halowej dla Liturgicznej 

Służby Ołtarza, org. Salezjańskie Stowarzyszenie 
Wychowania Młodzieży 

7 listopada 

33. 
Powiatowy Hubertus, org. Stowarzyszenie Formacja 

Dźwierszno O.M.M.P. 
11 listopada 

34. 
Regionalna wystawa młodych gołębi, królików i drobiu 
ozdobnego, org. Poznański Związek Hodowców Gołębi 

Rasowych i Drobiu Ozdobnego 
14-15 listopada 

35. 
Krajowe Zawody Strzeleckie z okazji 25 – lecia NSZZ 

Policjantów Powiatu Pilskiego, org. Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Policjantów Powiatu Pilskiego 

28 listopada 

36. 

4. Puchar Starosty Powiatu Pilskiego Szkół 
Ponadgimnazjalnych w ramach 5. Mistrzostw PWSZ 

w ergonometrach wioślarskich, org.  
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego 

PWSZ im. S. Staszica w Pile 

3 grudnia 
Piła, PWSZ 

37. 
Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar 

Starosty, org. Uczniowski Klub Sportowy „Noteć” w Ujściu 
4 grudnia 

38. 
Ponadregionalny Sportowy Miting dla zdrowia pn. Sport 

przy muzyce – skok wzwyż przy muzyce”,  
org. Uczniowski Klub Sportowy „GWDA” 

10 grudnia 

39. 
Akcja charytatywna pn. „Pusta choinka”, org. Centrum 

Charytatywno – Opiekuńcze „Caritas” w Pile 
12 grudnia 

Piła, Galeria Kasztanowa 

40. 
Gala Sportów Walki, 

org. Sporty Walki Gostyń w Pile 
12 grudnia 

Piła 

41. 
VI edycja piłkarskiego Turnieju Gwiazdkowego im. Macieja 

Ciercha, org. Grupa Ultras 09 Polonia Piła 
20 grudnia 

42. 
Bezpieczne praktyki i środowisko 2015,   

program organizowany przez Federację Stowarzyszeń 
Naukowo Technicznych NOT w Poznaniu 

przez okres 2015 roku 
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Ponadto przedstawiciele Powiatu Pilskiego niejednokrotnie na zaproszenie 

organizacji pozarządowych uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach, imprezach 

sportowych, akcjach charytatywnych, jubileuszach itp.   

Starostwa Pilski – Pan Franciszek Tamas wraz z Radną Powiatu Pilskiego – Panią 

Zdzisławą Bosak uczestniczyli w uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia działalności                      

i 10-lecia rejestracji Stowarzyszenia LZS „Jedność” Łobżenica. Podczas uroczystości, która 

odbyła się 24 listopada 2015 r. w Luchowie Starosta Pilski na ręce działaczy oraz członków 

LZS złożył gratulacje z okazji jubileuszu, podkreślając wyjątkową aktywność LZS na forum 

sportowo-rekreacyjnym powiatu pilskiego. 

 W 2015 roku przedstawiciele Zarządu Powiatu w Pile uczestniczyli także w licznych 

uroczystościach z okazji jubileuszy Rodzinnych Ogrodów Działkowych.  

 Na zaproszenie Prezesa Ogrodu Starosta Pilski - Pan Franciszek Tamas wraz 

z Wicestarostą Pilskiem - Panem Stefanem Piechockim w dniu 25 lipca 2015 r. uczestniczyli 

w uroczystości z okazji okrągłego jubileuszu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Huty 

Szkła „Ujście”. 

 W dniu 22 sierpnia 2015 r. Pan Eligiusz Komarowski – Etatowy Członek Zarządu 

Powiatu uczestniczył w jubileuszu 60–lecia ROD im. Władysława Sikorskiego w Pile. 

Natomiast Wicestarosta Pilski - Pan Stefan Piechocki w dniu 5 września 2015 r. świętował 

z działkowcami Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalinka”, jubileusz 35–lecia ogrodu.  

 Tegoroczne powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości miały 

niecodzienną odsłonę. Na dzień 11 listopada 2015 r. podjęto wyzwanie pobicia rekordu 

Guinnessa, w jak największej liczbie osób niosących flagę jednocześnie. Organizatorem 

wydarzenia było Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo oraz Starostwo Powiatowe 

w Pile, natomiast 400-metrowej długości flagę uszyli pracownicy i podopieczni Domu 

Pomocy Społecznej w Rzadkowie. 

 

 

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU 
Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI 
 

� Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile 

1. Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych JELO: 

całoroczne wsparcie merytoryczne organizowanych przez Stowarzyszenie ekspozycji 

i plenerów artystycznych oraz spotkań odbywających się w Galerii BWA i UP w Pile. 
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2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Pile: 

całoroczna pomoc merytoryczna i techniczna w organizowanych przez Związek 

imprezach związanych z ich działalnością. 

3. Związek Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej: 

nieodpłatne udostępnienie sali w celu przeprowadzenia Walnego Zjazdu ZPARP oraz 

spotkań członków Związku.  

4. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile: 

organizowanie spotkań i prelekcji z nauczycielami z Piły i powiatu pilskiego, mających 

na celu samodoskonalenie kadry nauczycielskiej poprzez kontakt z aktualnie 

prezentowaną w Galerii ekspozycją. 

5. Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej: 

Współorganizacja konferencji pn. „Alzheimer – choroba XXI wieku”, w programie której 

znalazły się  wykłady specjalistów i wieloletnich praktyków w dziedzinie zagadnień 

związanych z chorobą Alzheimera (21 marca 2015 r.). 

 

� Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile 

Ogólnopolskie organizacje pozarządowe:  

1.  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich:  

udział Biblioteki w 12 edycji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Tydzień Bibliotek, 

pn. „Wybieram Bibliotekę” ( 8-15 maja 2015  r.), w ramach której przeprowadzono akcję 

promocyjną, zapewniono bezpłatny roczny zdalny dostęp do e-booków i audiobooków 

z platformy IBUK libra oraz zorganizowano spotkania, czytanie, słuchanie muzyki 

i literatury, zajęcia interdyscyplinarne dla grup z pilskich przedszkoli i szkół, 

prezentacje zbiorów bibliotecznych. 

2. Polska Sekcja IBBY (Międzynarodowe Kuratorium Książki dla Dzieci                           

i Młodzieży): 

a) partner w realizowanym przez Bibliotekę projekcie pn. „Książka jest O.K!”; 

b) ufundowanie nagród książkowych dla laureatów konkursów bibliotecznych „Stwórz 

własną książkę” oraz „Tak Czytam!”, w ramach projektu „Książka jest O.K!” 

3. Fundacja ABCXXI – „Cała Polska czyta dzieciom”:  

a) udział Biblioteki w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta 

dzieciom” i 14. Ogólnopolskim Tygodniu Głośnego Czytania Dzieciom                           

(1-6 czerwca 2015 r.), poprzez organizację własnych przedsięwzięć literackich 

i czytelniczych;  
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b) udział Biblioteki w pierwszej edycji ogólnopolskiej Nocy Bibliotek (30 maja 2015 r.); 

c) patronat medialny Fundacji nad projektem czytelniczym biblioteki pn. „Książka jest 

O.K!”.  

4. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”: 

organizacja bezpłatnych zajęć z obsługi komputera i Internetu dla Osób 50+ 

w czytelni Biblioteki Głównej, Filiach nr 4, nr 6 oraz nr 9. Łącznie, na przełomie 

miesiąca styczeń-czerwiec zorganizowano 11 spotkań z Latarnikiem Polski 

Cyfrowej. 

5. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: 

udział Biblioteki w pierwszej edycji ogólnopolskiej Nocy Bibliotek (30 maja 2015 r.). 

6. Fundacja Zmiana: 

a) kontynuacja akcji „Książki w pudle”, polegającej na zbieraniu i przekazywaniu 

książek do biblioteki w Zakładzie Karnym we Wronkach - w ramach kampanii 

zebrano i przekazano 1515 książek. W ramach kampani w Zakładzie Karnym 

we Wronkach w dniu 20 czerwca 2015 r. zorganizowano wydarzenie „Książki nie 

dzielą”, polegające na wspólnym czytaniu przez osadzonych, bibliotekarki z bibliotek 

w Pile i we Wronkach, przedstawicielkę Fundacji Femina Project oraz 

przedstawiciela Bractwa Więziennego, opowiadań  Antoniego Czechowa. 

Zorganizowano także koncert poetycko – rockowy, podczas którego pilski zespół 

N.O.C. przedstawił swoją aranżację tekstów napisanych przez osadzonych, będących 

pokłosiem warsztatów prowadzonych w zakładach karnych we Wronkach, 

Bydgoszczy, Warszawie i Krakowie; 

b) ufundowanie nagród książkowych dla laureatów konkursów „Stwórz własną 

książkę” oraz „Tak czytam!”, w ramach projektu „Książka jest O.K!”. 

7. Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych: 

„Jak mądrze gospodarować domowym budżetem?” - spotkanie, warsztaty i porady 

poświęcone tematom z zakresu mądrego gospodarowania  budżetem domowym 

i radzenia sobie w kryzysie finansowym (19 marca 2015 r.). 

8. Fundacja Nowoczesna Polska: 

włączenie do katalogu on-line biblioteki zasobów „Wolnych Lektur”, umożliwiając 

dostęp do 4 273 bezpłatnych utworów, w tym dzieł klasycznych, lektur szkolnych 

i kilkaset audio buków. 
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Regionalne i lokalne organizacje pozarządowe 

1. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile: 

w ramach wolontariatu w realizowanych przez Bibliotekę projektach kulturalnych 

udział wzięło 16  wolontariuszy (osoby indywidualne, dorośli oraz młodzież). 

2. Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol: 

a) wsparcie finansowe 12. edycji Regionalnego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro”  

pod hasłem „Od magii świata do magii słowa” (17 marca 2015 r.); 

b) promocja książki pt. „Ja i Agnieszka”, zawierającej utwory Agnieszki Bartol 

i laureatów XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki Bartol  

dla Dzieci i Młodzieży „Ja i mój świat” (5 luty 2015 r.); 

c) współorganizacja uroczystości z okazji 25-lecia Fundacji Literackiej im. Agnieszki 

Bartol, podczas której zaprezentowano dwa jubileuszowe wydawnictwa Fundacji, 

tj. książki pt.  „Agnieszko wróć” oraz „Przygoda z Agnieszką”  - z najlepszymi 

utworami autorów nagrodzonych w konkursach fundacji w latach 1991-2014 

(25 września 2015 r., siedziba RCK w Pile). 

3. Wielkopolskie Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu: 

ufundowanie przez Centrum nagród dla laureatów XII Powiatowego i Miejskiego 

Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej „Teraz Europa” (7 maja 2015 r.). 

4. Uniwersytet III Wieku w Pile: 

a) „Galeria czytelników” – dwie wystawy malarstwa seniorów (12 czytelników) w filii 

nr 3 oraz cztery wystawy indywidualne (255 uczestników); 

b) udział seniorów w 14. Ogólnopolskim Tygodniu Głośnego Czytania Dzieciom,           

(1-6 czerwca 2015 r.) 

5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA: 

Współorganizacja wystawy pt.: „Samorząd. Demokracja. Wolność. JA, TY, MY                            

= SAMORZĄD" (przygotowanej przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy 

z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji z okazji rocznicy uchwalenia przez Sejm 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym) oraz pokazu wybranych 

artykułów z prasy lokalnej z roku 1990 o wyborach samorządowych w Pile (26 maja 

2015 r.). 

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Kościerzynie Małym: 

w ramach akcji „Książka jest O.K!” organizacja plenerowego spotkania społeczno-

artystycznego z ilustratorką, współautorką książek dla dzieci Marianną Oklejak 

(18 kwietnia 2015 r., Kościerzyn Mały, gmina Łobżenica).  
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WYDZIAŁ ADMINITRACYJNY  

 

W ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi Wydział 

wykonywał projekty plakatów i zaproszeń na konferencje organizowane przez 

stowarzyszenia oraz inne materiały związane z ich działalnością statutową.  

1. Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile: 

− zaprojektowano bilbord zachęcający do przekazywania 1% podatku na inicjatywę 

związaną z budową hospicjum stacjonarnego w Pile; 

− zaprojektowano i przygotowano do druku plakat na koncert charytatywny „Nad 

Betlejem w ciemną noc”, z którego dochód przeznaczony został na budowę hospicjum 

stacjonarnego w Pile; 

− zaprojektowano i przygotowano do druku plakat i zaproszenie na konferencję 

pn. „Alzheimer – choroba XXI wieku”, jak również zaprojektowano grafikę 

z informacją o konferencji, która wyświetlana była na monitorach autobusów 

miejskich, ponadto zaprojektowano i wydrukowano certyfikaty dla prelegentów 

konferencji; 

− zaprojektowano grafikę na ekrany autobusów miejskich promujące zbiórkę publiczną 

w okolicach święta zmarłych wraz z podziękowaniami za złożone datki; 

− materiały promocyjne do dedykowanego programu rozliczeniowego podatku za 2015 

rok z możliwością przekazania 1% podatku na rzecz Towarzystwa; 

− pomoc w redagowaniu strony internetowej Towarzystwa, pod kątem technicznym 

i graficznym. 

2. Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe „Sprawni – Razem”:  

− zaprojektowano i wydrukowano zaproszenia i dyplomy na XXXI Regionalne Igrzyska 

Sportowe NIKE 2015; 

− zaprojektowano i wydrukowano dyplomy i podziękowania dla sponsorów XVII 

Regionalnego Mitingu Pływackiego „Sprawnych-Razem”; 

− zaprojektowano i wydrukowano zaproszenia na XIX Regionalny Turniej Kręglarski; 

− zaprojektowano i wydrukowano  zaproszenia na I Spływ Kajakowy Szlakiem 

Papieskim „Sprawnych – Razem”. 

3. Polski Czerwony Krzyż, Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu, Oddział 

Rejonowy w Pile: 

− zaprojektowano dyplomy i podziękowania w związku z przeprowadzeniem XXIII 

Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy; 
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− zaprojektowano i wydrukowano zaproszenia, dyplomy oraz wyróżnienia na uroczyste 

spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. 

4. Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej: 

− zaprojektowano i wydrukowano zaproszenia na imprezę sportową „II Memoriał 

Włodzimierza Winklera”. 

5. Aeroklub Ziemi Pilskiej: 

− zaprojektowano i przygotowano przypinki okolicznościowe na imprezy sportowe 

„V Zawody Latawcowe” oraz „VI Zawody Modeli Szybowców”.  

 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LE ŚNICTWA 

 

W 2015 roku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  współpracował 

z organizacjami skupiającymi rolników i sadowników z terenu powiatu pilskiego, w tym z:  

1) Powiatowym Związkiem  Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Pile;  

2) Biurem Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej; 

3) Białośliwską Spółdzielczą Grupą Producentów Owoców – Sady Krajny; 

4) Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich; 

5) Powiatowym Związkiem Spółek Wodnych  w Pile z/s w Wyrzysku; 

6) Spółką Wodno-Melioracyjną Piła; 

7) Gminną Spółką Melioracyjną Wyrzysk; 

8) Gminną Spółką Wodną Wysoka; 

9) Spółką Wodno-Melioracyjną Ujście; 

10) Spółką Melioracyjną Rzadkowo; 

11) Gminną Spółką Wodną w Miasteczku Krajeńskim; 

12) Gminną Spółką Wodną w Łobżenicy; 

13) Gminną Spółką Wodną w Białośliwiu; 

14) Spółką Drenarską w Zelgniewie; 

15) Spółką Melioracyjno-Drenarską w Mirosławiu 

 
W ramach współpracy z w/w organizacjami zorganizowano szereg spotkań, w ramach 

których omawiane były sprawy dotyczące funkcjonowania rolnictwa oraz sprawy  z zakresu 

ochrony środowiska.  

W Rzęszkowie (Gmina Wyrzysk) w dniu 24 lutego 2015 r. odbyło się kolejne Forum 

Rolnicze Powiatu Pilskiego, którego głównym organizatorem było Biuro Powiatowe 
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Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na spotkaniu dyskutowano między innymi o Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, o możliwości zagospodarowania zasobów 

pochodzących z Agencji Nieruchomości Rolnych, a także o trudnej sytuacji na rynku. 

Ustalono także, że wybory do izb rolniczych odbędą 31 maja 2015 r. Powiat Pilski 

reprezentowali Starosta Pilski - Pan Franciszek Tamas i Wicestarosta Pilski – Pan Stefan 

Piechocki.  

W dniu 27 lutego 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich, podczas którego udzielono absolutorium 

Zarządowi za rok 2014, zatwierdzono nowy budżet oraz plan działania na 2015 rok. Władze 

Powiatu Pilskiego reprezentowali Starosta Pilski - Pan Franciszek Tamas wraz 

z Wicestarostą Pilskim – Panem Stefanem Piechockim. 

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w dniu 

19 marca 2015 r. odbyło się spotkanie poświęcone przyjętym przez Rząd założeniom nowego 

prawa wodnego, gdzie melioracja szczegółowa ma zostać zadaniem własnym gmin. 

Spotkanie, w którym uczestniczył Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa – Pan Mieczysław Chmiel było również możliwością do wymiany doświadczeń 

i poglądów pomiędzy reprezentantami lokalnych samorządów.  

Z okazji Światowego Dnia Wody w dniu 23 marca 2015 r. w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Pile odbyła się konferencja pod honorowym patronatem Starosty Pilskiego 

Pana Franciszka Tamasa. Celem obchodów było zwrócenie uwagi na najważniejsze 

problemy związane z dostępem do wody. Na zaproszenie organizatora konferencji - 

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Effata odpowiedziało liczne grono gości honorowych 

i prelegentów m.in. Starosta Pilski – Pan Franciszek Tamas, Przewodniczący Rady Powiatu – 

Pan Kazimierz Wasiak, radni powiatowi oraz przedstawiciele różnych instytucji 

i organizacji. 

W dniu 31 marca 2015 r. w Brzostowie (Gmina Miasteczko Krajeńskie) odbyło się 

ostatnie posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile obecnej kadencji. 

W trakcie posiedzenia omówiono między innymi problem nadmiernego zwiększenia 

populacji bobrów oraz związanymi z tym szkodami, poinformowano o procedurach 

uzyskania odszkodowań oraz zezwolenia na ich odstrzał. Z kolei uczestniczący w spotkaniu 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego 

w Pile, poinformował o mających zmienić się przepisach o prawie wodnym, przekazujących 

cieki szczegółowe pod kompetencje gmin. 

W dniu 2 maja 2015 r. miała miejsce uroczystość poświęcenia i wręczenia Kółku 

Rolniczemu w Gromadnie (Gmina Wyrzysk) nowego sztandaru. W uroczystościach 
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rozpoczętych mszą świętą, a następnie kontynuowanych w świetlicy wiejskiej w Gromadnie 

uczestniczyli Starosta Pilski - Pan Franciszek Tamas oraz Wicestarosta Pilski – Pan Stefan 

Piechocki.  

W dniu 30 maja 2015 r. w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych 

w Pile odbył się X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Pile, w którym udział wzięli zarówno 

delegaci z rodzinnych ogrodów działkowych wybrani podczas walnych zebrań 

sprawozdawczo-wyborczych ROD w 2015 roku, ustępujące władze OZ PZD oraz liczne 

grono zaproszonych gości, w tym Starostwa Pilski – Pan Franciszek Tamas oraz Etatowy 

Członek Zarządu – Pan Eligiusz Komarowski. Podczas spotkania odniesiono się 

do problemów mijającej kadencji oraz do programu okręgowego zarządu kadencji                      

2015-2019.  

 W dniu 13 czerwca 2015 r. odbyły się obchody XIII Regionalnego Święta Sadowników 

oraz seminarium poświęcone tematyce sadownictwa. Starosta Pilski – Pan Franciszek Tamas 

udał się do Pobórki Wielkiej (gm. Białośliwie) na zaproszenie  Białośliwskiej Spółdzielczej 

Grupy Producentów Owoców – Sady Krajny. Ponadto podczas Regionalnego Święta 

Kwitnących Sadów Starosta Pilski nagrodził oraz przekazał gratulacje dla najlepszych 

sadowników.  

  W dniu 23 sierpniu 2015 r. w Osieku nad Notecią dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz 

wsparciu organizacyjnym i finansowym Powiatu Pilskiego, Gminy Wyrzysk, Powiatowego 

Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Rady Powiatowej Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej, odbyły się Powiatowo – Gminne Dożynki.  

 Starostwo Powiatowe w Pile wsparło Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd 

w Pile przy organizacji konferencji poświęconej problematyce pozyskania środków 

z Funduszy Unii Europejskiej oraz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

w ramach programów realizowanych na szczeblu krajowym i wojewódzkim i ich 

wykorzystania na potrzeby Polskiego Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych. W konferencji zorganizowanej w dniu 21 września 2015 r. w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Pile oprócz prezesów i przedstawicieli Zarządów ROD oraz 

członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczyli także Etatowy Członek Zarządu – 

Pan Eligiusz Komarowski oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa – Pan Mieczysław Chmiel.  

 W dniu 12 grudnia 2015 r. w Pile w konferencji informacyjno-szkoleniowej 

poświęconej podsumowaniu dotychczasowych działań związanych z pozyskiwaniem 

środków unijnych z państwowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 
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i gospodarki wodnej oraz budżetów samorządów lokalnych, uczestniczył Starosta Pilski – 

Pan Franciszek Tamas.  

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pile przez cały 2015 rok uczestniczyli 

w spotkaniach zorganizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą – Biuro Powiatowe 

w Pile. W spotkaniach związanych z rolnictwem wielkopolskim uczestniczyli także rolnicy 

zamieszkali na danym terenie.  

 W ramach Współpracy ze spółkami wodnymi pracownicy Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uczestniczyli w walnych zgromadzeniach spółek oraz 

udzielali pomocy merytorycznej w realizacji zadań statutowych spółek wodnych 

działających na terenie Powiatu Pilskiego.  

 
W okresie sprawozdawczym Powiat Pilski udzielił wsparcia finansowego 

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 9 działającym na terenie 

Powiatu Pilskiego spółkom wodnym5 na łączną kwotę 43 698,93 zł. Szczegółowe informacje 

dotyczące przekazanego dofinansowania przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. 
Nazwa spółki objętej 

wsparciem 
Nazwa wspieranego 

zadania 

Wysokość 
przekazanych 

środków 

Sposób wykonania zadania, 
efekty jego realizacji 

1. 
Spółka Melioracyjno-

Drenarska w Mirosławiu 

Bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych w m. Mirosław 

oraz naprawa wylotu 
żelbetonowego 

5 000,00 zł 

Poprawa stanu gospodarki wodnej 
w zakresie melioracji wodnych 
szczegółowych poprzez bieżące 
utrzymanie i konserwację urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych 
na terenie Powiatu Pilskiego 

2. 
Spółka Wodno-

Melioracyjna Piła 

Bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych melioracji 

szczegółowych w m. Piła-
Kalina; Piła-Kośno 

4 601,33 zł 

Poprawa stanu gospodarki wodnej 
w zakresie melioracji wodnych 
szczegółowych poprzez bieżące 
utrzymanie i konserwację urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych 
na terenie Powiatu Pilskiego 

3. 
 

Gminna Spółka 
Melioracyjna Wyrzysk 

Bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych melioracji 

szczegółowych w m. Osiek – 
Pracz; Bąkowo 

5 000,00 zł 

Poprawa stanu gospodarki wodnej 
w zakresie melioracji wodnych 
szczegółowych poprzez bieżące 
utrzymanie i konserwację urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych 
na terenie Powiatu Pilskiego 

4. 
Spółka Melioracyjna 

Rzadkowo 

Bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych melioracji 

szczegółowych w m. 
Prawomyśl; Rzadkowo; 

Morzewo 

5 000,00 zł 

Poprawa stanu gospodarki wodnej 
w zakresie melioracji wodnych 
szczegółowych poprzez bieżące 
utrzymanie i konserwację urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych 
na terenie Powiatu Pilskiego 

                                                           
5 Do organizacji pozarządowych można zaliczyć również spółki wodne i związki spółek wodnych tworzone 
na podstawie przepisów z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Zgodnie z art. 164 ustawy prawo wodne, spółki wodne 
oraz związki wodne są formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby 
fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania 
wodami. 
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5. 
Gminna Spółka Wodna 
Miasteczko Krajeńskie 

Bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych melioracji 

szczegółowych w m. 
Miasteczko Huby; Wolsko 

5 000,00 zł 

Poprawa stanu gospodarki wodnej 
w zakresie melioracji wodnych 
szczegółowych poprzez bieżące 
utrzymanie i konserwację urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych 
na terenie Powiatu Pilskiego 

6. 
Gminna Spółka Wodna 

w Łobżenicy 

Bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych melioracji 

szczegółowych w m. 
Wiktorówko; Fanianowo; 

Liszkowo 

5 000,00 zł 

Poprawa stanu gospodarki wodnej 
w zakresie melioracji wodnych 
szczegółowych poprzez bieżące 
utrzymanie i konserwację urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych 
na terenie Powiatu Pilskiego 

7. 
Gminna Spółka Wodna 

w Białośliwiu 

Bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych melioracji 

szczegółowych w m. 
Dworzakowo; Krostkowo; 

Dębówko Nowe 

5 000,00 zł 

Poprawa stanu gospodarki wodnej 
w zakresie melioracji wodnych 
szczegółowych poprzez bieżące 
utrzymanie i konserwację urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych 
na terenie Powiatu Pilskiego 

8. 
Spółka Drenarska 

w Zelgniewie 

Bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych w m. Brodna; 

Zelgniewo oraz naprawa 
10 szt. przepustów 

3 000,00 zł 

Poprawa stanu gospodarki wodnej 
w zakresie melioracji wodnych 
szczegółowych poprzez bieżące 
utrzymanie i konserwację urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych 
na terenie Powiatu Pilskiego 

9. 
Spółka Wodno-

Melioracyjna Ujście 

Bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych 

szczegółowych w m. Ługi 
Ujskie 

6 097,60 zł 

Poprawa stanu gospodarki wodnej 
w zakresie melioracji wodnych 
szczegółowych poprzez bieżące 
utrzymanie i konserwację urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych 
na terenie Powiatu Pilskiego 

RAZEM 43 698,93 zł 
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PODSUMOWANIE 

Współpraca Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach 

pomocniczości, partnerstwa, efektywności, suwerenności stron, uczciwej konkurencji 

i jawności. Realizowana była w kilkunastu obszarach tematycznych, zarówno w formie 

zlecenia realizacji zadań publicznych, jak i formach pozafinansowych, których wykonywanie 

kontrolowano pod względem racjonalnego wykorzystywania publicznych środków 

finansowych oraz poszanowania w/w zasad współpracy.    

 

W okresie sprawozdawczym w ramach rozstrzygniętych konkursów ofert na wsparcie 

realizacji zadań Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej i turystyki wybrano 71 ofert 

złożonych przez 52 stowarzyszenia, na ogólną kwotę  546 113,00 zł.  

W ramach rozstrzygnięcia I konkursu ofert, w przypadku 3 kategorii zadań 

publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, tj. upowszechniania kultury 

fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (umowami objęto 7 zadań z 7 

stowarzyszeniami); organizowania przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej 

powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych (umowami objęto 

4 zadania z 3 stowarzyszeniami); organizowania szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej 

sportowo; udziału we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu 

Młodzieżowego (umowami objęto 11 zadań z 10 stowarzyszeniami) -  na podstawie 

podpisanych umów w I półroczu przekazano 100% planowanych środków. 

Na organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym 

(umowami objęto 12 zadań z 10 stowarzyszeniami) - w I półroczu przekazano 85,3%,  

natomiast pozostałe 14,7 % planowanych środków w II półroczu. W przypadku zadania 

polegającego na organizowaniu imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym 

w I półroczu przekazano 75%, zaś w II półroczu  pozostałe 25% planowanych środków 

(umowami objęto 4 zadania z 3 stowarzyszeniami). 

W wyniku rozstrzygnięcia II konkursu ofert na zadania publiczne polegające na: 

upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży 

(umowami objęto 16 zadań z 16 stowarzyszeniami); organizowaniu przygotowań 

i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, 

ogólnopolskich i międzynarodowych (umowami objęto 2 zadania z 2 stowarzyszeniami); 

organizowaniu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo; udział 
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we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego 

(umowami objęto 7 zadań z 7 stowarzyszeniami), w I półroczu przekazano 100% 

planowanych środków. Natomiast na organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 

o zasięgu powiatowym i wyższym (umowami objęto 8 zadań z 7 stowarzyszeniami) 

w I półroczu przekazano 86%, zaś pozostałe 14% planowanych środków przekazano 

w II półroczu. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym rozwiązano dwie umowy - zawarte w wyniku 

rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert. W związku z powyższym dwie organizacje, 

tj. Uczniowski Klub Sportowy „Unikat” Falmierowo (zadanie: upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu) oraz Wielkopolskie Zrzeszenie Muaythai BLACK BIRD – Piła (zadanie: 

organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym), 

zwróciły całość otrzymanej dotacji – po 1 000,00 zł każdy z w/w klubów sportowych.  

W przypadku trybu pozakonkursowego, tzw. uproszczonego, Zarząd Powiatu w Pile 

ogółem podpisał 26 umów, na podstawie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, 

na łączną kwotę 75 913,84 zł. 

Reasumując należy podkreślić, że organizacje pozarządowe - zwłaszcza te prężnie 

działające, które od wielu lat efektywnie współpracują z Powiatem Pilskim, w coraz 

większym stopniu uzupełniają zadania samorządów lokalnych. Aktywna działalność 

organizacji pozarządowych, także tych prowadzących działalność pożytku publicznego jest 

istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym 

działalność lokalną, a zaufanie jakim obdarza ich lokalna społeczność świadczy o coraz 

większym profesjonalizmie i skuteczności ich działania.  

Dlatego też, zarówno Rada Powiatu w Pile, jak i Zarząd Powiatu w Pile w dalszym 

ciągu będą kontynuowały systematyczną współpracę z organizacjami pozarządowymi 

poprzez wspólną realizację i wsparcie podejmowanych działań. 

                   

                     Wioleta Kaczmarek 
                /-/ 

  Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy       
     z Organizacjami Pozarządowym 

 

Opr. Monika Kolankowska 

na podstawie materiałów 
dostarczonych przez poszczególne 
komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego  
w Pile oraz jednostki organizacyjne Powiatu Pilskiego 


