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Sprawozdanie
z realizacji, w okresie styczeń - grudzień 2012 roku, „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”.
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.
Włączenie organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych pozwala
wykorzystać potencjał społeczności lokalnej, natomiast wspólna realizacja zadań własnych
samorządu powiatowego

wspomaga rozwój całego sektora prowadzącego działalność

pożytku publicznego, co w konsekwencji zwiększa ofertę świadczonych usług oraz
zapewnia lepsze dostosowanie do potrzeb mieszkańców naszego powiatu.
Na terenie Powiatu Pilskiego działa łącznie 351 organizacji pozarządowych
(dane z 2012 r.), są to zarówno organizacje pożytku publicznego podlegające obowiązkowi
wpisu

do

Krajowego

Rejestru

Sądowego

oraz

stowarzyszenia

(fundacje/kluby

sportowe/uczniowskie kluby sportowe/ stowarzyszenia zwykłe) wpisane do rejestru/
ewidencji prowadzonej przez Starostę Pilskiego1.
Współpraca Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi przejawia się
na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz
różnych grup społecznych. Charakter tej współpracy jest bardzo zróżnicowany, zależy
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.
1
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m.in. od aktywności przejawianej przez organizacje pozarządowe, ich celów statutowych
oraz pozyskanych środków. Zaznaczyć należy, że pozytywne nastawienie, wykazywana
chęć nawiązania współpracy oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana przez
samorząd organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne
relacje z trzecim sektorem.

Powiat Pilski wykonując dyspozycje zawarte w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwałą, Rady Powiatu w Pile
Nr XI.104.2011 z dnia 24 listopada 2011 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 2012.

Współpraca finansowa Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku realizowana była
w formie wspierania realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert2
oraz z jego pominięciem, tzw. tryb małych zleceń3.

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 20120 Nr 234 poz. 1536)
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.
2

5

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi (…)” za 2012 rok
Największym wsparciem finansowym Powiat Pilski obejmuje te organizacje
pozarządowe, które prowadzą swoją działalność w zakresie kultury fizycznej, w tym:
- upowszechnienie kultury fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
- organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym
i wyższym;
- organizowanie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat
w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych;
- organizowanie szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo; udział
we współzawodnictwie

sportowym

Ogólnopolskiego

Systemu

Sportu

Młodzieżowego,
oraz krajoznawstwa i turystyki, w tym:
- organizowanie imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym.

Na podstawie obowiązujących przepisów Zarząd Powiatu w Pile ogłosił dwa otwarte
konkursy ofert (uchwałą Nr 184.2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku oraz uchwałą Nr 233.2012
z dnia 23 maja 2012 roku) na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Pilskiego
w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki w roku 2012. W wyniku rozstrzygniętych
konkursów oraz późniejszych zmian (uchwała Nr 232.2012 Zarządu Powiatu w Pile z dnia
23 maja 2012 roku oraz uchwała Nr 325.2012 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 października
2012 roku) zawarto 39 umów z 25 stowarzyszeniami, na ogólną kwotę 333 900 zł, z czego
przeznaczono na:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki,
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży:

6 000 zł

2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
o zasięgu powiatowym i wyższym:

82 700 zł

3) organizowanie imprez turystycznych o zasięgu
powiatowym i wyższym:

3 500 zł

4) organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży
reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich,
ogólnopolskich i międzynarodowych:

33 500 zł

5) organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;
udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego
Systemu Sportu Młodzieżowego:

168 200 zł

6) organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;

6

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi (…)” za 2012 rok
udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego
Systemu Sportu Młodzieżowego w siatkówce chłopców:

40 000 zł

Wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
w

trybie art. 19a ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert, w 2012 roku wyniosła 6 600,00 zł, w tym na:
- 3 000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wyprawy
kulturalno-historycznej dla młodzieży z terenu Powiatu Pilskiego – której organizatorem był
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła;
- 1 800,00 zł na zadanie publiczne pod nazwą „Organizowanie imprez sportowych
i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym – V Bieg im. Powstańców
Wielkopolskich” zrealizowane przez Stowarzyszenie Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka;
- 1 800,00 zł na zadanie publiczne pod nazwą „Organizowanie imprez sportowych
i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym – Organizacja XIV Powiatowego Biegu
im. kmdra. B. Romanowskiego” zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”
z Miasteczka Krajeńskiego.
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I

Priorytetowe

zadania

o

charakterze

ponadgminnym

dla Powiatu Pilskiego w 2012 roku ( § 6 ust. 2 Programu)

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

A.

Dofinansowanie, udzielenie wsparcia pozafinansowego do imprez
sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na rzecz osób
niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile oraz jednostki organizacyjne pomocy
społecznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku
podejmowały różnego rodzaju działania celem umożliwienia realizacji statutowych działań
organizacji pozarządowych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w zakresie prowadzonej działalności
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych kontynuowało współpracę m.in. z Polskim
Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pile oraz
z Centrum Charytatywno – Opiekuńczym Caritas w Pile.

Wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystki 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, którego mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dzięki środkom finansowym, przekazywanym organizacjom pozarządowym, które
przeznaczone są na dofinansowanie realizacji w/w zadań publicznych oraz prowadzonej
współpracy z organizacjami pozarządowymi możliwe jest zorganizowanie większej ilości
spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych i starszych.
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Ponadto pozyskiwane środki finansowe na realizację programów ze źródeł ministerialnych,
przyczyniają się tym samym do wspierania aktywnego i godnego uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i starszych w życiu społecznym.
Dzięki przekazanemu dofinansowaniu w integracji społecznej udział wzięło 419 osób
niepełnosprawnych. Przykładami podmiotów realizujących w 2012 roku zadania na rzecz
osób niepełnosprawnych o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i polegających
na organizacji wycieczek krajoznawczych, przedstawia poniższa tabelka:
Organizacja,

Kwota

która otrzymała wsparcie

dofinansowania

1.

Wycieczka – Poznań
( dofinansowanie w ramach sportu,
kultury, rekreacji i turystyki os.
niepełnosprawnych)

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci w Łobżenicy

1 333,51 zł

2.

Turniej sportowo – rekreacyjny
(dofinansowanie w ramach sportu,
kultury, rekreacji i turystyki os.
niepełnosprawnych)

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci w Pile

2 500,00 zł

3.

Wycieczka – Poznań
(dofinansowanie w ramach sportu,
kultury, rekreacji i turystyki os.
niepełnosprawnych)

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci w Pile

2 500,00 zł

4.

Festyn sportowo – kulturalny
(dofinansowanie w ramach sportu,
kultury, rekreacji i turystyki os.
niepełnosprawnych)

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, Koło Przyjaciół Dzieci
z Cukrzycą w Pile

3 100,00 zł

5.

Turniej sportowo – rekreacyjny
(dofinansowanie w ramach sportu,
kultury, rekreacji i turystyki os.
niepełnosprawnych)

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, Koło Przyjaciół Dzieci
z Cukrzycą w Pile

2 300,00 zł

6.

Wycieczka – Dolny Śląsk oraz
do Drezna i Poczdamu
(dofinansowanie w ramach sportu,
kultury, rekreacji i turystyki os.
niepełnosprawnych)

Towarzystwo Pomocy
Chorym im. Sł. Bożej St.
Leszczyńskiej w Pile

9 798,00 zł

7.

Wycieczka - Świnoujście
(dofinansowanie w ramach sportu,
kultury, rekreacji i turystyki os.
niepełnosprawnych)

Polski Związek
Niewidomych w Pile

12 959,80 zł

8.

Wycieczka - Warszawa
(dofinansowanie w ramach sportu,
kultury, rekreacji i turystyki os.
niepełnosprawnych)

Polski Związek
Niewidomych w Pile

4 800,00 zł

Lp.

Nazwa wspieranego zadania

RAZEM
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Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi (…)” za 2012 rok
Dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile udzielało wsparcia
pozafinansowego polegającego na

udostępnianiu tablicy ogłoszeń dla organizacji

pozarządowych, udzielaniu informacji o możliwości pozyskiwania środków ze źródeł
zewnętrznych poprzez konkursy ogłaszane przez Ministerstwo, Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, PFRON oraz z EFS, udzielało pomocy administracyjno – biurowej
(udostępnianie komputerów, drukarek, dostęp do Internetu), a także brało udział
w spotkaniach

organizowanych

przez

Polskie

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Osób

z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pile oraz Centrum Charytatywno – Opiekuńcze
Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile.

B.

Prowadzenie domów pomocy społecznej
Domy Pomocy Społecznej Powiatu Pilskiego na bieżąco prowadzą współpracę

kulturalno – sportową z organizacjami pozarządowymi oraz z placówkami edukacyjnymi
celem integracji mieszkańców DPS-u z lokalną społecznością, takimi jak Stowarzyszenie
„Cordis” działającym przy DPS w Dębnie czy Stowarzyszenie w Rzadkowie działające przy
DPS w Rzadkowie. 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.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” dla osób z zaburzeniami 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 2012 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 39 osób,
które w wyniku konsultacji z lekarzem psychiatrą oraz zespołem terapeutycznym zostały
skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile do uczestnictwa w terapii.
Środowiskowy Dom Samopomocy posiada do dyspozycji odpowiednio wyposażone
pomieszczenia oraz wykwalifikowaną kadrę merytoryczną.
Dotacja

przyznana

przez

Wojewodę

Wielkopolskiego

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile w 2012 r. wyniosła 408.868 zł.
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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. Pilskim Bankiem Żywności,
5. Centrum Charytatywno – Opiekuńcze Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile oraz
z placówkami edukacyjnymi

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pile możliwa
była realizacja zadania publicznego pn. „Jutro mojego dziś”, dofinansowanego przez
Wojewodę Wielkopolskiego w ramach działań na rzecz wspierania aktywności osób
starszych oraz zadania pn. „Alzheimer – nie zapomnę się uśmiechać”, którego realizacja
dofinansowana została w ramach ogłoszonego konkursu ofert zleconego przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego ze środków PFRON ( w/w zadania publiczne zrealizowane
zostały w czerwcu 2012 roku). Dodatkowo Stowarzyszenie prowadzi Grupy wparcia dla
rodzin osób chorych na chorobę Alzheimera.

Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
DPS w Rzadkowie ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem w Rzadkowie
działającym przy placówce, która daje wymierne korzyści w codziennej pracy na rzecz osób
z upośledzeniem umysłowym. Stowarzyszenie w Rzadkowie pozyskuje środki finansowe
na rzecz mieszkańców placówki oraz uczestników WTZ. Dzięki tym środkom możliwa jest
organizacja różnego typu przedsięwzięć np. prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla
dzieci, młodzieży i ich rodzin o nazwie „Razem, a nie osobno”, organizacja czasu wolnego
dla osób niepełnosprawnych o nazwie „Aktywni (Nie)pełnosprawni”, zakup upominków
z okazji Świąt, opłaty za przejazdy mieszkańców na basen, hipoterapię itp. Ponadto
corocznie organizowana jest akcja charytatywna tzw. Aukcja Dzieł Sztuki im. Arkadiusza
Zenela, której efektem w 2012 roku było zorganizowanie dla 66 mieszkańców DPS w Pile
wypoczynku poza terenem placówki oraz dodatkowych zajęć rekreacyjnych rozwijających
osobowość osób z upośledzeniem umysłowym.
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Personel
Stowarzyszenia

DPS w Rzadkowie
w postaci

udziela wsparcia pozafinansowego na rzecz

bezpłatnego

udostępniania

lokalu

oraz

doradztwa

merytorycznego i księgowego.

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie
DPS w Dębnie współpracuje w zakresie bieżącej realizacji statutowych zadań domu
ze Stowarzyszeniem „CORDIS” działającym przy placówce. Stowarzyszenie „CORDIS”
wspomaga DPS poprzez przekazywanie pomocy rzeczowej od sponsorów w postaci odzieży
oraz żywności.
Ponadto Dom Pomocy Społecznej w Dębnie systematycznie zabiega o pomoc
rzeczową poszukując sponsorów, także wśród organizacji pozarządowych, fundacji itp.
Otrzymywane wsparcie ma duże znaczenie finansowe i wpływa na obniżenie kosztów
utrzymania.
W zakresie współpracy kulturalno - sportowej Dom Pomocy Społecznej w Dębnie
współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Łobżenicy oraz Klubem Sportowym
„KORONA DĘBNO” w Dębnie. Wspólnie organizowane są liczne spotkania integrujące
społeczność lokalną z osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy Łobżenica.

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
DPS

w

Chlebnie

współpracował

wraz

z

organizacjami

pozarządowymi

w przygotowaniu środowiskowej imprezy integracyjnej w Łobżenicy np. „Dzień Godności
Osób Niepełnosprawnych”. Ponadto placówka wzięła udział w prezentacji wyrobów
terapeutycznych mieszkańców w czasie lokalnych i regionalnych wydarzeń społeczno –
kulturalnych.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile
Prowadzi bieżącą współpracę z Bankiem Żywności w Pile w zakresie korzystania
z produktów spożywczych dystrybuowanych przez Bank Żywności w Pile.
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C.

Organizacja

działalności

warsztatów

terapii

zajęciowych

dla

osób

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego
Wspieranie tych zadań 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.
Na terenie Powiatu Pilskiego funkcjonuje 6 warsztatów terapii zajęciowej z czego
cztery warsztaty są prowadzone 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 RzymskoKatolickiej 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 warsztaty terapii zajęciowej prowadzone są przez gminne i powiatowe jednostki
organizacyjne pomocy społecznej, tj.:
1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy –Warsztat Terapii
Zajęciowej w Liszkowie;
2. Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – Warsztat Terapii Zajęciowej
w Rzadkowie.

Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej, zmierzające do poprawy ogólnego rozwoju i sprawności każdego uczestnika.
Ogółem w zajęciach warsztatu uczestniczy 185 osób, z czego:
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- 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

W 2012 roku na działalność 6 warsztatów terapii zajęciowej przeznaczono kwotę
3.060.987 zł, z czego 2.737.260 zł pochodziło ze środków PFRON będących w dyspozycji
Powiatu, a 323.727 zł

ze środków własnych Powiatu (w tym dochody ze sprzedaży

wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ w Rzadkowie w kwocie 19.587 zł).

Rozbicie poszczególnych kwot przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa warsztatu

Kwota
dofinansowania
ze środków
PFRON

1.

WTZ w Ujściu

443.880 zł

49.320 zł

493.200 zł

2.

WTZ przy PSOUU
w Pile

591.840 zł

65.760 zł

657.600 zł

3.

WTZ Caritas Piła

369.900 zł

41.100 zł

411.000 zł

4.

WTZ Liszkowo

443.880 zł

49.320 zł

493.200 zł

5.

WTZ przy DPS
Rzadkowo

517.860 zł

77.127 zł

594.987 zł

WTZ Leżenica

369.900 zł

41.100 zł

411.000 zł

2.737.260 zł

323.272 zł

3.060.987 zł

6.

Ogółem

Kwota
dofinansowania ze
środków Powiatu
Pilskiego

Razem

(w tym dochody ze
sprzedaży wyrobów
wykonanych przez
uczestników WTZ
w kwocie 19.587 zł)

14

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi (…)” za 2012 rok
Na 4 warsztaty terapii zajęciowej, które prowadzone są przez organizacje
pozarządowe

w 2012 roku przeznaczono 197.280 zł ze środków własnych Powiatu,

a 1.775.520 zł pochodziło ze środków PFRON.
Rozbicie poszczególnych kwot przedstawia poniższa tabelka:

Lp.

1.

Nazwa wspieranego
zadania

Organizacja,
która otrzymała wsparcie

Kwota
dofinansowania

Przyznanie dofinansowania
na prowadzenie przez
organizacje pozarządowe
warsztatów terapii
zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych
z terenu Powiatu Pilskiego

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Upośledzeniem
Umysłowym, Koło w Pile.
WTZ w Pile, ul. Motylewska

ze środków
PFRON
591.840 zł,
ze środków Powiatu
65.760 zł

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. św. Mikołaja w Ujściu.
WTZ w Ujściu

ze środków
PFRON
443.880 zł,
ze środków Powiatu
49.320 zł

Caritas Parafii Rzymsko –
Katolickiej pw. św.
Stanisława Kostki w Pile.
WTZ w Pile, ul. Browarna

ze środków
PFRON
369.900 zł,
ze środków Powiatu
41.100 zł

Centrum Charytatywno –
Opiekuńcze Caritas pw.
Matki Bożej z Lourdes
w Pile.
WTZ w Leżenicy,
gm. Szydłowo

ze środków
PFRON
369.900 zł,
ze środków Powiatu
41.100 zł

RAZEM

ze środków PFRON
1.775.520 zł,
ze środków Powiatu

197.280 zł
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Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
i ich aktywizacji zawodowej

Wydział Współpracy i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 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

niepełnosprawnych

(na

organizacji
terenie

pozarządowych

powiatu

działających

pilskiego) na podstronie

na

rzecz

osób

internetowej

–

niepełnosprawni w powiecie: www.niepelnosprawni.powiat.pila.pl Strona cieszy się dużym
zainteresowaniem, czego dowodem jest liczba wejść – około 110 000 (dane na koniec 2012r.).
Pracownicy

Wydziału

udzielali

informacji

przedstawicielom

organizacji

pozarządowych w zakresie działalności Wydziału i Systemu Obsługi Dofinansowań
i Refundacji, wydawania stosownych druków, pomocy w ich wypełnianiu, obliczaniu
wysokości kwot dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON.
Wydział stwarza także możliwości przyznawania środków na przystosowanie
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i możliwości refundacji kosztów wyposażenia
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. W 2012 roku żadna z organizacji
pozarządowych nie złożyła wniosku o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy.
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Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów w 2012 roku współpracował z organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie ochrony praw konsumentów, w tym z:

1. Federacją Konsumentów
- współpraca w zakresie ochrony zbiorowych praw konsumentów;
- udział w szkoleniu dla Miejskich/Powiatowych Rzeczników Konsumentów;
- wymiana doświadczeń mających na celu podnoszenie jakości świadczonego
bezpłatnie poradnictwa konsumenckiego.

2. Stowarzyszeniem Rzeczników Konsumentów
- organizacja i uczestnictwo w szkoleniach;
- współpraca w zakresie publikowanego Informatora Rzeczników Konsumentów;
- współdziałanie na rzecz ochrony interesów konsumentów.

3. Europejskim Centrum Konsumenckim
- współpraca w zakresie umów zawieranych za granicą;
- korzystanie z publikacji informujących o prawach konsumentów w Unii
Europejskie podczas wykładów w szkołach ponadgimnazjalnych w Pile.

4. Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich
- przedmiotem współpracy jest wymiana informacji dotyczącej działalności na rzecz
ochrony konsumentów;
- przesyłanie materiałów szkoleniowych;
- organizacja i uczestnictwo w szkoleniach.

Współpraca w ramach szkolenia dla seniorów pn. „Świadomy konsument 50+”:
1. Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Pile
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile
3. Klub Seniora „Zacisze” w Pile
4. Stowarzyszenie Pro-Senior
17
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5. Stowarzyszenie „Hospicjum Piła”
6. Klub Seniora w Wysokiej
7. Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek
8. Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile
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Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

A.

Aktywizacja

osób

bezrobotnych

w

ramach

programów

rynkowych

finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego w formie kierowania na zorganizowane miejsca stażu
do instytucji i organizacji pozarządowych
Powiatowy Urząd Pracy

w

Pile w

ramach

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi oraz posiadanych środków przyczynił się do zawarcia w 2012 roku
15 umów z siedmioma organizacjami pozarządowymi w ramach, których zorganizowano
staże i aktywizowano 18 osób bezrobotnych z terenu powiatu pilskiego znajdujących 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 Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w Pile, na staż pracy
zostało skierowanych 6 osób bezrobotnych m.in. na stanowisko magazyniera (3 osoby),
robotnika gospodarczego (1 osoba), stanowisko sprzątacz/ sprzątaczka (2 osoby). W Polskim
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pile zorganizowano
staż pracy dla 4 osób bezrobotnych na stanowiskach terapeuty zajęciowego. Do Aeroklubu
Ziemi Pilskiej została skierowana 1 osoba bezrobotna do odbycia stażu na stanowisku
asystent dyrektora, natomiast w Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR MARKOT” w Pile zorganizowano staż dla 4 osób bezrobotnych na stanowisku:
zaopatrzeniowca (1 osoba), robotnika budowlanego (1 osoba), pomocy kuchennej (1 osoba),
psychologa (1 osoba). Innymi organizacjami pozarządowymi, które w 2012 roku otrzymały
wsparcie w formie staży były Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe – organizacja
stażu dla 1 osoby bezrobotnej na stanowisku pracownika biurowego, Pilskie Towarzystwo
Piłki Siatkowej – organizacja stażu dla 1 osoby bezrobotnej na stanowisku fizjoterapeuty oraz
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Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile – organizacja stażu dla 1 osoby
bezrobotnej na stanowisku instruktora ogrodniczego.
Na realizację tego zadania wydatkowano 58.064,87 zł.
Pomoc w zakresie kierowania osób bezrobotnych na staże i przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy odbywa się według zgłaszanych przez organizacje pozarządowe potrzeb
i przedstawia się następująco:

Okres

Liczba osób
skierowanych

Środki
FP i EFS

21
2010 rok

(w tym 1 osoba
niepełnosprawna)

92 481,21

2011 rok

7

26 529,55

2012 rok

18

58 064,87

Ogółem

46

177 075,63

B. Promocja działalności organizacji pozarządowych poprzez publikowanie
informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pile oraz
udział w działaniach podejmowanych z inicjatywy organizacji pozarządowych
Wsparcie celów statutowych odbywało się również w formie promocji realizowanych
przez

organizacje

pozarządowe

projektów

oraz

współuczestnictwa

w działaniach

podejmowanych przez te organizacje skutkujące wymianą doświadczeń wykorzystywanych
przy realizacji zadań:
1. Promowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe poprzez
publikowanie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pile informacji:
a. Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Wielkopolskiego oraz Mazowieckiego
Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” zapraszających do udziału
w Projekcie „Wsparcie osób niewidomych z terenów wiejskich z woj. wielkopolskiego
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na rynku pracy oraz zbudowanie mechanizmu współpracy z instytucjami rynku pracy
i pomocy społecznej z Wielkopolski”.
b. o realizowanym przez Polski związek Niewidomych projekcie „Wsparcie Osób
Niewidomych na Rynku Pracy III”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób
z dysfunkcja wzroku.
c. Fundacji Aktywności Zawodowej zapraszającej do wzięcia udziału w bezpłatnych
warsztatach pracy „Trening samodzielnego radzenia sobie w procesie dochodzenia
praw pracowniczych” oraz o realizowanym projekcie pn. „Pracodawco, znam swoje
prawa- rozwój świadomości obywatelskiej wśród osób niepełnosprawnych”.
d. Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR zapraszającej do współpracy w zakresie szeroko
rozumianego wspierania osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek
pracy w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku
pracy II”.
e. o konkursie organizowanym przez Federację Kronenberga przy Citi Handlowy
„Mikroprzedsiębiorca roku 2012”, którego misją jest wspieranie przedsiębiorczości,
zachęcanie do zakładania własnych firm oraz promowanie najlepszych z nich jako
przykładów efektywnych działań gospodarczych, a jego celem jest nagrodzenie
mikroprzedsiębiorców z sukcesem prowadzących swój biznes, zakorzenionych
w lokalnej społeczności i łączących tradycję z nowoczesnością.
f.

o realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO
projekcie „Wsparcie osób z autyzmem II” dla osób autystycznych i zespołem
Aspergera oraz osób z najbliższego otoczenia.

g. dot. realizowanego przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów
i Spółdzielni Niewidomych projektu "Trójkąt pożytku publicznego" dofinansowanego
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Operacyjnego Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich pod honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych oraz Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Projekt zakładał dostarczenie wiedzy o ekonomii społecznej
i wykorzystaniu tej formy działalności do rehabilitacji oraz integracji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych.
h. Stowarzyszenia dla Niepełnosprawnych „EKO SALUS”, zajmującego się aktywizacją
społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz wspieraniem pracodawców
w procesie ich zatrudniania.
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i.

o

organizowanym

przez

Polskie

Stowarzyszenie

Fundraisingu

wraz

ze Stowarzyszeniem „Modrzew” szkoleniu z zakresu efektywnego kierowania
pozyskiwaniem funduszy z różnych źródeł na rzecz organizacji pozarządowych.
j.

o realizowanym przez Wyższą Szkołę Zawodową projekcie „Kadry dla Europy”
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ETAP, I§D STUDIO 2 oraz Edukacj Polską
projekcie „Kadry ekonomii społecznej”.

2. Na zaproszenie organizacji pozarządowych udział Powiatowego Urzędu Pracy w Pile
w działaniach podejmowanych z inicjatywy tych organizacji:
a. w związku ze złożoną w 2011 roku deklaracją uczestnictwa w projekcie „Regionalne
Centrum Ekonomii Społecznej” realizowanym przez Fundację Pomocy Wzajemnej
„Barka”, uczestniczono w:
 cyklu spotkań poświęconych tematyce ekonomii społecznej i tworzeniu
partnerstwa lokalnego jako otoczenia przyjaznego jego podmiotom;
 wizytach studyjnych, mających na celu zapoznanie z działalnością różnych
podmiotów ekonomii społecznej, m.in.: Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne
w Poznaniu, Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” w Poznaniu, osiedla
domów

socjalnych

w Poznaniu,

„Darzybór”

Centrum

Integracji

w

Poznaniu,

Społecznej

Stowarzyszenia

„Piątkowo”

w

„ETAP”
Poznaniu,

Stowarzyszenia Szkoła „Barka” im. H.Ch. Kofoeda – Centrum Integracji
Społecznej w Poznaniu, Centrum Integracji Społecznej „Zawady” w Poznaniu,
Stowarzyszenia Wydawniczego „Barki” pn. „Gazeta Uliczna” w Poznaniu,
przedsiębiorstwa

społecznego

Ksero-Druk

w

Poznaniu,

gospodarstwa

ekologicznego w Chudobczycach, przedsiębiorstwa społecznego – Ośrodek
Szkoleniowo – Rekreacyjny nad jeziorem w Chudobczycach, Centrum Integracji
Społecznej przy Wspólnocie w Chudobczycach, Centrum Integracji Społecznej
w Kwilczu,

Spółdzielni

Socjalnej

„Kram”

w Kwilczu,

przedsiębiorstwa

społecznego Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z o.o. w Kwilczu, Centrum
Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Dla Ludzi i Środowiska w Kwilczu,
Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Eko-Farm we Władysławowie.
b. udział w zorganizowanych przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” spotkaniach
dotyczących budowy partnerstwa lokalnego na terenie Miasta i Gminy Ujście
w ramach projektu „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej”, którego celem jest
zintegrowane działanie na rzecz walki z lokalnym bezrobociem, m.in. poprzez
wspomaganie osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem
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społecznym w ich powrocie do aktywności zawodowej i reintegracji środowiskowej
poprzez m.in. utworzenie Centrum Integracji Społecznej, spółdzielni socjalnej oraz
podpisanie „Porozumienia na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej
w gminie Ujście”.
c.

udział

w

zorganizowanych

przez

Fundację

Pomocy

Wzajemnej

„Barka”

konferencjach pt.:
 „Partnerstwa lokalne a rozwój gospodarki społecznej w Wielkopolsce”, na której
omówiono projekt „Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej” w latach 20102012, skuteczne partnerstwa w polityce spójności oraz zaprezentowano filmy:
„Najważniejszy etap” i „Ekonomia między ludźmi”,
 „Samorządność dla solidarności”, której celem było przedstawienie modułu
kształcenia

animatorów

przedsiębiorczości

społecznej,

wypracowanego

w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Wielkopolskie Centrum
Ekonomii Społecznej”.
d. udział w spotkaniu zorganizowanym przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka”
w Urzędzie Miasta Piły, na którym podpisano porozumienie o współpracy na rzecz
rozwoju

społecznej

gospodarki

rynkowej

w

Pile.

Porozumienie

zawarli

m.in. Prezydent Miasta Piły, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Powiatowy
Urząd Pracy w Pile, Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot, Centrum
Charytatywno – Opiekuńcze Caritas w Pile oraz Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pile.
e.

zgłoszenie uczestnictwa i udziału w cyklu pięciu spotkań w ramach projektu
„Wielkopolskie Centrum Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

w partnerstwie z Fundacją Pomocy

Wzajemnej „Barka”, Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacją
im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Fundacją Forum Rozwoju Nowoczesnych
Technologii, którego celem jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych
rozwiązań w zakresie koordynacji działań realizowanych w obszarze ekonomii
solidarnej.
f.

udział w szkoleniu związanym z nowoczesnymi technologiami informatycznymi
w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja
na rzecz

zapewnienia

organizatorem

była

trwałości
Fundacja

instytucji

Forum

z Poznania.
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g. udział w „Ogólnopolskim Tygodniu Kariery” zorganizowanym w wyniku inicjatywy
Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pod
patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej
mającym na celu wsparcie społeczności w zakresie planowania edukacji, pracy
i kariery. W ramach tej inicjatywy doradcy zawodowi przeprowadzili spotkania
informacyjno-doradcze dla uczniów szkół ponadgimnazjlanych.
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Ochrona i promocja zdrowia

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w ramach współpracy
z lokalnymi organizacjami pozarządowymi inicjuje i wspomaga ich działania w zakresie
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców powiatu pilskiego.

A.

Popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce
chorób, poprzez organizowanie konferencji i szkoleń
Organizacje pozarządowe wykonując priorytetowe zadanie ujęte w Programie

stanowiące o promocji i ochronie zdrowia starają się poprzez swoje działanie
rozpowszechniać wiedzę i doświadczenie na temat zdrowego trybu życia, niezbędnych
badań profilaktycznych oraz dają możliwość bezpłatnego przebadania się uczestnikom
organizowanych akcji społecznych (np. wykonywanie badań krwi na obecność glukozy,
wykonywanie

pomiaru

wysokości

ciśnienia

tętniczego,

wykonanie

badań

mammograficznych itp.). W ramach realizacji w/w zadania w dniu 15 października 2012 r.
z okazji Światowego Dnia Wali z Rakiem Piersi zorganizowano we współpracy
ze Stowarzyszeniem Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Pile, tzw. Punkt
Promocji

Zdrowia.

Podczas

spotkania

przekazano

informacje

dotyczące

badań

mammograficznych, rozdawano tematyczne materiały promocyjne oraz przeprowadzono
dla kobiet pokaz techniki samobadania piersi (Wydział udostępnił fantomy piersi
do przeprowadzenia pokazu). Dodatkowo można było wykonać bezpłatne badanie krwi
na zawartość glukozy, badanie ciśnienia tętniczego i sprawdzić zawartość tkanki
tłuszczowej. Kwota dofinansowania wynosiła 70,00 zł. Podobne spotkanie umożliwiające
wykonanie bezpłatnych badań oraz zapoznanie się z techniką samobadania piersi dla kobiet
zorganizowano w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile w dniu 20 grudnia 2012 r.
Na ten cel współorganizowany z Oddziałem Rejonowym PCK przekazano dofinansowanie
w wysokości 200,00 zł.
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Organizacje pozarządowe z terenu powiatu pilskiego chcąc podnieść świadomość
na temat profilaktyki zdrowia wśród społeczeństwa lokalnego, organizują i uczestniczą
w szeregu zorganizowanych akcjach i konferencjach, jak np. w dniu 11 kwietnia 2012 r.,
we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile Wydział Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego zorganizował z okazji Światowego Dnia
Zdrowia XIV Konferencję Promocji Zdrowia pod hasłem „Starzenie się i zdrowie”, której
uczestnikami były m.in. organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Pro Senior w Pile,
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile, Uniwersytet III Wieku oraz Związek
Harcerstwa Polskiego Hufiec Piła. W konferencji, o której informowano w prasie i mediach
lokalnych wzięło udział ponad 100 osób z terenu powiatu pilskiego –

kwota

dofinansowania wynosiła 410,00 zł.
W dniu 9 października 2012 r. odbyła się cykliczna X Powiatowa Konferencja Promocji
Zdrowia ,,Kobieta i Zdrowie” – dot. programów profilaktycznych chorób nowotworowych,
z udziałem wykładowcy z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, przy udziale:
Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek w Pile, Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem
Piersi Europa Donna w Pile, ZHP Hufiec Piła, Maltańskich Służb Medycznych – Pomoc
Maltańska w Pile. Uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz materiały
promocyjne (w konferencji udział wzięło około 100 uczestników). Kwota dofinansowania
organizacji Konferencji i wynosiła 800,00 zł.
18 października 2012 r. odbyły się Powiatowe Obchody Zdrowia Piersi, w ramach
których zorganizowano wraz ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pile: Marsz Zdrowia
oraz Powiatową Konferencję w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. Nagrody dla
zwycięzców konkursu na prezentację multimedialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
ufundował Starosta Pilski. Kwota dofinansowania wynosiła 100,00 zł.

Uczestnikami

wydarzenia były m.in. Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek w Pile i Stowarzyszenie
Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Pile.
30 listopada 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Pile Starosta Pilski podczas
Powiatowej Konferencji z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa wręczył odznaczenia
i wyróżnienia dla honorowych krwiodawców, którzy oddali 50 l krwi oraz nagrody
książkowe dla zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz uczniów z pilskich szkół
ponadgimnazjalnych. Organizatorami wydarzenia był Powiat Pilski oraz Oddział Rejonowy
Polskiego

Czerwonego

Krzyża

w

Pile.

na w/w cel wyniosła 1 200,00 zł
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Ponadto Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w ramach
udzielania

wsparcia

pozafinansowego

dla

organizacji

pozarządowych

użyczył

Stowarzyszeniu Maltańska Służba Medyczna Oddział w Pile namiot ratowniczy,
wykorzystywany przy imprezach otwartych nas terenie całego powiatu, m.in. podczas:
- 22.04.2012 zabezpieczenie medyczne, pomiar glukozy i ciśnienia: I Ćwierćmaraton
muzyczny;
- 19.05.2012 zabezpieczenie medyczne: I Osiedlowy Turniej Piłki Nożnej Piła;
- 26.05.2012 zabezpieczenie medyczne: Zawody Balonowe (lotnisko Piła);
- 02.06.2012 zabezpieczenie medyczne: Dzień Dziecka na Wyspie w Pile;
- 09.06.2012 pomiar glukozy i ciśnienia: festyn osiedlowy (Piła);
- 10.06.2012 zabezpieczenie medyczne: Plastron- Piła, zawody żużlowe (Piła);
- 17.06.2012 pomiar glukozy i ciśnienia: festyn parafialny (Piła).

B.

Organizowanie konkursów dla młodzieży szkolnej
27 kwietnia 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowe im. Stanisława

Staszica w Pile odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego
Krzyża.

Dzięki

współpracy

Polskiego

Czerwonego

Krzyża

z Wydziałem

Spraw

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pile możliwe było
przygotowanie etapu powiatowego Mistrzostw dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu pilskiego (uczestniczyło 9 zespołów z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych).
Starostwo Powiatowe ufundowało upominki, nagrody i trzy puchary dla

zwycięskich

zespołów oraz upominki dla opiekunów i nauczycieli. Kwota dofinansowania wyniosła
555,00 zł.
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Porządek i bezpieczeństwo publiczne

A.

Propagowanie wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej
Kontynuacja

współpracy

z

Ochotniczą

Strażą

Pożarną

przy

organizacji

XIV Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych młodzieżowych Drużyn Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu powiatu pilskiego, które odbyły się pod patronatem Starosty
Pilskiego w dniu 15 września 2012 r. w Łobżenicy.
W zawodach uczestniczyło 16 drużyn, w tym z terenu Powiatu Pilskiego. Kwota
dofinansowania, przeznaczona na zakup nagród dla zwycięzców, wynosiła 2 190,00 zł.
W dniach 5 – 6 października 2012 r. obyły się Wojewódzkie Zawody Ratownictwa
Medycznego w Gołuchowie, w których uczestniczyły drużyny OSP z terenu Powiatu
Pilskiego (wsparcie polegało na zapewnieniu zawodnikom transportu na zawody –
400,00 zł)
20 grudnia 2012 r. odbył się Konkurs Plastyczny z Wiedzy Pożarniczej. Uczestnikami
konkursu były m.in. drużyny OSP z terenu Powiatu Pilskiego. Udzielone dofinansowanie
w wysokości 800,00 zł zostało przekazane na zakup nagród dla laureatów konkursu.

28

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi (…)” za 2012 rok

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

A.

Upowszechnianie

kultury

fizycznej

(wspieranie

organizacji

imprez, widowisk sportowych oraz rekreacyjnych, a także zajęć sportowo –
rekreacyjnych), zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych

ZADANIE:

Powiatowe Wiosenne Igrzyska
Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile zorganizowało w miesiącu
czerwcu 2012 r. Powiatowe Wiosenne Igrzyska Osób Niepełnosprawnych.
Kwota dofinansowania przekazana w I półroczu 2012 r. na realizację Powiatowych
Wiosennych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych wyniosła 2 000,00 zł.
ZADANIE:

Finał XIII Powiatowej Olimpiady
Dzieci i Młodzieży

Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile zrealizował zadanie publiczne
w zakresie lekkiej atletyki, poprzez zorganizowanie w miesiącu maju 2012 r. Finału XIII
Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży w Pile.
Kwota dofinansowania przyznana na realizację finału wyniosła 8 000,00 zł.

ZADANIE:

Cykl eliminacji do finału Powiatowej Olimpiady
Dzieci i Młodzieży Powiatu Pilskiego

Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile na organizację cyklu eliminacji
do finału Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Powiatu Pilskiego otrzymał
dofinansowanie w wysokości 35 000,00 zł.
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ZADANIE:

XXVIII Regionalne Igrzyska Sportowe „NIKE 2012”

Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „SPRAWNI–RAZEM” w Pile zrealizowało
zadanie publiczne w zakresie lekkiej atletyki poprzez zorganizowanie w miesiącu maju
2012 r. XXVIII Regionalnych Igrzysk Sportowych „NIKE 2012”.
Kwota dofinansowania przyznana na realizację Igrzysk wyniosła 2 300,00 zł.

ZADANIE:
Polskie

XVI Regionalny Turniej Kręglarski
Towarzystwo

Społeczno-Sportowe

„SPRAWNI–RAZEM”

w

Pile

zorganizowało jubileuszowy XV Turniej Kręglarski dla młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie w stopniu lekkim, który odbył się w czerwcu 2012 r.
Kwota

dofinansowania

przyznana

na

realizację

tego

zadania

wyniosła

1 400,00 zł.
ZADANIE:

Regionalny Turniej Szachowy
o Nagrodę Starosty Pilskiego

Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” w Pile zorganizował rozgrywki Regionalnego
Turnieju Szachowego o Nagrodę Starosty Pilskiego, na realizacje którego otrzymał
dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł.

ZADANIE:

Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne

Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile w 2012 roku otrzymało
dotację na realizację zadania publicznego w wysokości 17 000,00 zł.
Dzięki otrzymanej dotacji zorganizowano cykl imprez tj. Pilskie Czwartki
Lekkoatletyczne; Grand Prix Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne oraz wyselekcjonowano
reprezentację i zorganizowano jej wyjazd na Grand Prix Polski.

ZADANIE:

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny
Akrobatyki Sportowej

Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” w Pile zorganizował Ogólnopolski Turniej
Klasyfikacyjny Akrobatyki Sportowej w skokach na trampolinie.
Kwota

dofinansowania

przyznana

2 000,00 zł.
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ZADANIE:

Gwiazdkowa Olimpiada
Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile zorganizowały Gwiazdkową
Olimpiadę dla Osób Niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania zostało przekazane
dofinansowanie w wysokości 2 000,00 zł.

B.

Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwa młodzieży
reprezentującej powiat na imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich
i międzynarodowych

ZADANIE:

Upowszechnianie kultury fizycznej

 Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy „ŁOBZONKA” w Wyrzysku wykonuje zadania
publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży:
trampkarze oraz szkółka tenisa stołowego. Na realizację tych zadań Klub Sportowy
„ŁOBZONKA” otrzymał dofinansowanie, w I półroczu 2012 roku, w wysokości
2 000,00 zł.
 Klub Sportów Walki „Grappling Warriors” Piła prowadzi szkolenia sportowe
młodzieży i dorosłych w Jiu-Jitsu i Samoobronie oraz organizuje udział
w ogólnopolskich zawodach Jiu - Jitsu. Na realizację szkoleń Klub Sportów Walki
otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 000,00 zł.
 Uczniowski Klub Sportowy „SPORTOWIEC” w Pile wykonuje zadania publiczne
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, zwłaszcza wśród
młodzieży w kolarstwie. Na realizację tych zadań UKS „SPORTOWIEC” otrzymał
dofinansowanie w wysokości 2 000,00 zł.

ZADANIE:

Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży
reprezentującej powiat w imprezach o różnym zasięgu

 Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” w Pile prowadzi działalność w zakresie
organizacji

przygotowań

i

uczestnictwa

młodzieży

reprezentującej

powiat

w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w akrobatyce
sportowej. Na realizację tych zadań Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” w Pile
otrzymał, w I półroczu 2012 r. dofinansowanie wysokości 1 500,00 zł.
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 Strzelecki Klub Sportowy „INTER – CONTINENTAL” w Pile prowadzi organizację
przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w strzelectwie sportowym.
Kwota dofinansowania na tę działalność wyniosła 5 000,00 zł.
 Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” w Pile na realizacje zadania polegającego
na organizacji przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat
w imprezach

wojewódzkich,

ogólnopolskich

i międzynarodowych

w

tańcu

towarzyskim – Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego German OPEN
otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł.
 Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile otrzymał dofinansowanie, w celu
przygotowania reprezentacji uczniów powiatu pilskiego do udziału w zawodach
Szkolnego Związku Sportowego. Kwota dofinansowania przyznana na realizację
tego zadania publicznego wyniosła 5 000,00 zł.
 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile w 2012 roku zorganizowało
cykl

eliminacji

do

Wielkopolskiego.

współzawodnictwa

Kwota

o

dofinansowania

Puchar

Marszałka

przyznana

Województwa

na realizację

eliminacji

wyniosła 10 000,00 zł. Natomiast, na realizację zadania publicznego polegającego
na przygotowaniu do udziału w finałach zawodów na szczeblu powiatowym LZS
o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe w Pile otrzymały 11 000,00 zł dotacji.

C.

Wspieranie działań w zakresie organizacji szkoleń dla dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo oraz udziału we współzawodnictwie sportowym
Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego
 Uczniowski

Klub

Sportowy

„3”

w

Pile

na

organizację

szkolenia

dzieci

i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz na udział we współzawodnictwie sportowym
Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego dziewcząt i chłopców w judo,
w 2012 roku otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 000,00 zł.
 Pilski Ludowy Klub Sportowy „GWDA” Piła na organizację szkolenia dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz na udział we współzawodnictwie sportowym
Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego w lekkiej atletyce, w 2012 roku
otrzymał dofinansowanie w wysokości 31 500,00 zł.
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 Uczniowski

Klub

Sportowy

„ISKRA”

na

organizację

szkolenia

dzieci

i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz na udział we współzawodnictwie sportowym
Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego w akrobatyce sportowej, otrzymał
dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł.
 Klub Sportowy „BASKET” Piła na organizację szkolenia dzieci i młodzieży
uzdolnionej

sportowo

Ogólnopolskiego

oraz

Systemu

na

udział

Sportu

we

współzawodnictwie

Młodzieżowego

w

sportowym

koszykówce,

otrzymał

dofinansowanie w wysokości 7 000,00 zł.
 Pilskie

Towarzystwo Piłki

Siatkowej Piła na organizację szkolenia

dzieci

i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz na udział we współzawodnictwie sportowym
Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego w siatkówce, w 2012 roku
otrzymało dofinansowanie w wysokości 23 000,00 zł.
 Strzelecki Klub Sportowy ”INTER – CONTINENTAL” Piła na organizację szkolenia
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz na udział we współzawodnictwie
sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego w strzelectwie
sportowym, otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł.
 Wojskowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Pile na organizację szkolenia dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz na udział we współzawodnictwie sportowym
Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego w zakresie boksu, otrzymał
dofinansowanie w wysokości 10 000, 00 zł.
 Towarzystwo

Piłkarskie

„POLONIA”

Piła

na

organizację

szkolenia

dzieci

i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz na udział we współzawodnictwie sportowym
Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego w piłce nożnej, w 2012 roku
otrzymało dofinansowanie w wysokości 8 000,00 zł.
 Klub Sportowy „GWARDIA” Piła na organizację szkolenia dzieci i młodzieży
uzdolnionej

sportowo

oraz

na

udział

we

współzawodnictwie

sportowym

Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego w 2012 roku w: lekkiej atletyce,
otrzymał dofinansowanie w wysokości 27 500,00 zł; judo otrzymał dofinansowanie
w wysokości 2 500,00 zł.
 Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „NAFTA” Piła
na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz na udział
we współzawodnictwie

sportowym

Ogólnopolskiego

Systemu

Sportu

Młodzieżowego w siatkówce, otrzymał dofinansowanie w wysokości 32 700,00 zł.
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W II otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań Powiatu Pilskiego w zakresie
kultury fizycznej i turystyki w roku 2012, Uczniowski Klub Sportowy Szkoły
Mistrzostwa Sportowego „NAFTA” Piła otrzymał dotację w wysokości 40 000,00 zł,
którą przeznaczył na realizację zadania pod nazwą „Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo; udział we współzawodnictwie sportowym
Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego w siatkówce chłopców”.
 Miejski Klub Pływacki „SZUWAREK” Piła na organizację szkolenia dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz udział we współzawodnictwie sportowym
Ogólnopolskiego

Systemu

Sportu

Młodzieżowego

w

pływaniu,

otrzymał

dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł.

D.

Organizowanie aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu pilskiego

ZADANIE:

III Bieg Ujskich Powstańców Wielkopolskich

Klub Sportowy „UNIA” Ujście na realizację czerwcowej imprezy sportowej
tj. III Biegu Ujskiego Powstańców Wielkopolskich, otrzymał dofinansowanie wysokości
1 800,00 zł.
ZADANIE:

IV Papieski Bieg Przełajowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Łubiance w kwietniu 2012 r.

zorganizowała

imprezę sportową pod nazwą IV Papieski Bieg Przełajowy Skrzatusz – Stara Łubianka.
Na ten cel OSP otrzymała w 2012 roku dofinansowanie w wysokości 1 800,00 zł.
ZADANIE:

XIV Ogólnopolski Uliczny Bieg
im. E. Wojciechowskiego „OLKA”

Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy „ŁOBZONKA” w Wyrzysku zorganizował
XIV Ogólnopolski Uliczny Bieg im. E. Wojciechowskiego „OLKA” z Wyrzyska do Osieka
i z powrotem -

w ramach cyklu BIEGAJ Z NAMI 2012, na którego realizację otrzymał

dotację w wysokości 1 800,00 zł.
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ZADANIE:

III Ogólnopolski Bieg Uliczny „Kaczorska 10”

Klub Sportowy „GWARDIA” Piła odpowiedzialny był za realizację imprezy
sportowej pn. III Ogólnopolski Bieg Uliczny „Kaczorska 10” w Równopolu.
Na bieg , który odbył się pod koniec kwietnia 2012 r. w ramach cyklu BIEGAJ Z NAMI 2012,
Klub Sportowy otrzymał dotację w wysokości 1 800,00 zł.
ZADANIE:

Ogólnopolski Bieg im. Alojzego Graja

Klub Sportowy Pogoń Łobżenica w maju 2012 r. zorganizował Ogólnopolski Bieg
im. Alojzego Graja. Kwota dofinansowania przyznana na realizację tego zadania wyniosła
1 800, 00 zł.
ZADANIE:

I Ćwierćmaraton Muzyczny w Pile

Klub Biegowy 4 Run Team Piła odpowiedzialny był za organizację imprezy
sportowej pn. I Ćwierćmaraton Muzyczny w Pile, na realizację której otrzymał w ramach
wspierania wykonywania zadań publicznych dotację w wysokości 5 000,00 zł.
ZADANIE:

22. Międzynarodowy Półmaraton
21. Mistrzostwa Polski w Półmaratonie

Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile na zorganizowanie 22. Międzynarodowego
Półmaratonu oraz 21 edycji Mistrzostw Polski w Półmaratonie otrzymało dofinansowanie
w wysokości 6 000,00 zł.
ZADANIE:

V Bieg im. Powstańców Wielkopolskich

Stowarzyszenie Aktywnie Dla Miasta i Gminy Wysoka na realizację piątej edycji
Biegu im. Powstańców Wielkopolskich otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 800,00 zł.
(w ramach tzw. małych zleceń)

ZADANIE:

XIV Powiatowy Bieg
im. kmdra. B. Romanowskiego

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Miasteczko Krajeńskie odpowiedzialny był
za organizację XIV Powiatowego Biegu im. kmdra. B Romanowskiego w Miasteczku
Krajeńskim.
Kwota

dofinansowania

przyznana

1 800,00 zł (w ramach tzw. małych zleceń).
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ZADANIE:

Cykl „Biegów ulicznych i przełajowych
w powiecie pilskim – BIEGAJ Z NAMI 2012”

W 2012 roku Gabinet Starosty współpracował między innymi z klubami sportowymi,
w celu przygotowania drugiej edycji cyklu „Biegów ulicznych i przełajowych w powiecie
pilskim – BIEGAJ Z NAMI 2012”, odbywającej się pod patronatem Starosty Pilskiego.
Gabinet Starosty współpracuje, w tym celu z:
a) Klubem Sportowym „Gwardia” Piła;
b) Klubem Sportowym „Pogoń” Łobżenica;
c) Wyrzyskim Ludowym Klubem Sportowym „Łobzonka” w Wyrzysku;
d) Klubem Sportowym „Unia” Ujście;
f) Ochotniczą Strażą Pożarną w Starej Łubiance.
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Turystyka i krajoznawstwo

A.

Wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie
walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Powiatu Pilskiego

ZADANIE:

XLII Rajd Staszicowski
XVI Rajd Szlakiem Zamków i Pałaców

Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze oddział w Pile na realizację dwóch
zadań publicznych, mianowicie:

XLII Rajdu Staszicowskiego oraz XVI Rajdu Szlakiem

Zamków i Pałaców, otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 500,00 zł.

ZADANIE:
Związek

Harcerstwa

Wyprawa kulturalno - patriotyczna
Polskiego

Chorągiew

Wielkopolska

Komenda

Hufca

Piła

na realizację, w trybie małych zleceń, zadania publicznego polegającego na organizacji
wyprawy kulturalno – patriotycznej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu pilskiego,
otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł.

ZADANIE:

II Zlot miłośników kolejek wąskotorowych – Białośliwie 2012
oraz organizowanie przejazdów okolicznościowych

W wyniku zawiązanej współpracy pomiędzy Towarzystwem Wyrzyska Kolejka
Powiatowa, a Gabinetem Starosty przy wsparciu Powiatowego Zarządu Dróg w Pile
w 2012 roku w daniach 7 - 10 czerwca, odbyła się druga edycja Zlotu Miłośników Kolei
Wąskotorowej – Białośliwie 2012.

W miesiącu maju i czerwcu odbywały się spotkania

robocze w sprawie wypracowania harmonogramu oraz organizacji II Zlotu Miłośników
Kolei Wąskotorowych Białośliwie 2012.
Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa w Białośliwiu na zorganizowanie II Zlotu
Miłośników Kolejek Wąskotorowych – Białośliwie 2012 otrzymało, od Powiatu Pilskiego
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dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł, natomiast Urząd Marszałkowski w Poznaniu
przekazał, dofinansowanie wysokości 10 000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Pilskim a Zarządem Województwa
Wielkopolskiego, w ramach udzielonego dofinansowania

w wysokości 20 000,00 zł

w miesiącu sierpniu i wrześniu zorganizowane zostały turystyczne przejazdy kolejką
na trasie Białośliwie – Kocik Młyn, z których w w/w okresie skorzystało łącznie
2 850 pasażerów.
Dzięki inicjatywie Powiatu Pilskiego oraz współpracy z Towarzystwem Wyrzyska
Kolejka Powiatowa w dniach 21 i 29 grudnia 2012 r. podczas spotkań roboczych opracowano
koncepcję imprezy noworocznej na terenie kolejki. W dniu 31 grudnia 2012 r. odbyła się
pierwsza edycja zabawy sylwestrowej pod nazwą „Nowy Rok na kolejce”. Powiat Pilski
na organizację imprezy przekazał dofinansowanie w wysokości 1 000,00 zł.
Kontynuowana jest współpraca z Panem Peterem Erkiem – właścicielem prywatnej
kolejki na terenie Niemiec, który ze swojej strony zapewnia pomoc w utrzymaniu szlaków
kolejki oraz wypożyczył lokomotywy spalinowe. W ramach poszerzenia zakresu
w/w współpracy w dniach 6 -7 lipiec 2012 r.

odbył się wyjazd studyjny do Ilmenau

w Niemczech, w którym uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Pilskiego w składzie:
Starosta Pilski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Wójt Gminy Białośliwie, Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, Wiceprezes Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej oraz
pracownicy Gabinetu Starosty. Podczas dwudniowego spotkania prowadzono rozmowy
o przyszłości Kolejki Wąskotorowej w Białośliwiu oraz zapoznano się z bogatym zbiorem
taboru kolejowego, którego właścicielem jest Pan Peter Erk.
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Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Realizując szeroko rozumiane zadania edukacyjno -wychowawcze szkoły i placówki
oświatowe, prowadzone prze Powiat Pilski, za pośrednictwem Wydziału Oświaty
współpracują z organizacjami pozarządowymi w zakresie:
1. organizacji konkursów, imprez i akcji oświatowych,
2. upowszechniania sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowania
w ramach wychowania poprzez sport, pożądanych postaw i zainteresowań sprzyjających
rozwojowi osobowości ucznia i wychowanka,
3. promocji szkół i małych ojczyzn,
4. promocji i wdrażania wśród młodzieży ważnych idei społecznych, takich jak:
wolontariat, pomoc społeczna, profilaktyka prozdrowotna, przeciwdziałanie patologiom
społecznym w szkołach i placówkach,
5. tworzenia warunków dla otwartej, bezpiecznej i przyjaznej szkoły,
6. aktywizacji pozalekcyjnej uczniów w sferze edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej,
7. kształtowania umiejętności i kompetencji społecznych młodzieży.
Organizacje pozarządowe o największym zasięgu we współpracy z oświatą:
1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
3. Polski Czerwony Krzyż
4. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
5. Centrum Edukacji i Pracy w Pile
6. Centrum Wolontariatu w Pile
7. Pilski Bank Żywności
8. Centrum Charytatywno-Opiekuńcze „Caritas” p.w. Matki Boże z Lourdes w Pile
9. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA
10. Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „SPRAWNI-RAZEM” w Pile
11. Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy
12. Towarzystwo Samorządowe w Koninie
13. Stowarzyszenie Pro-Senior i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile
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A.

Rozwijanie wolontariatu w szkole
Wiele organizacji pozarządowych realizuje swoje zadania statutowe dzięki

nawiązanej współpracy z młodzieżą szkolną. Angażuje uczniów w różnego typu akcje
charytatywne, zbiórki oraz organizację imprez tematycznych.
Przykładem organizacji, która współpracuje z placówkami oświatowymi jest
Fundacja

„Zdążyć

z

pomocą”.

Uczniowie

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych

im. T. Kościuszki w Łobżenicy prowadzili zbiórkę nakrętek, w ten sposób angażując się
w akcję charytatywną prowadzoną przez Fundację na rzecz Oliwki Smoguły (zbiórka
funduszy

na

turnus

rehabilitacyjny).

ZSP

w

Łobżenicy

współpracował

także

z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Łobżenicy, wspierając akcję charytatywną „Dar Serca”
poprzez zbiórkę darów dla osób ubogich.

wolontariat
Lp.

Organizacja objęta
wsparciem

Forma wsparcia

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile
1.

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu w Pile

Angażowanie młodzieży w pomoc potrzebującym,
organizowanie zbiórki żywności w szkole

2.

Fundacja „Otwarte Serca”
przy Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Pile

Organizacja świątecznej zbiórki prezentów dla dzieci,
wspólna Wigilia, współorganizowanie festynu z okazji
Dnia Dziecka

3.

Pilskie Centrum Pomocy
Bliźniemu

Organizowanie konkursów, przedstawień
przedświątecznych, zbiórek zabawek dla dzieci

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
4.

Pilski Bank Żywności

Zbiórka żywności - Wielkanoc 2012

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

5.

Związek Sybiraków – Oddział
w Pile

Nieodpłatne użyczenie auli szkoły na spotkanie oraz
przygotowanie przez uczniów ZSP nr 2 programu
artystycznego i dekoracji na spotkanie noworoczne
członków Związku
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6.

Centrum Wolontariatu w Pile

7.

Centrum CharytatywnoOpiekuńcze Caritas p.w.
Matki Bożej z Lourdes w Pile

Udział uczniów ZSP nr 2 w zorganizowanej przez
Centrum zbiórce żywności

ramach współpracy uczennice świadczyły nieodpłatne
usługi fryzjerskie dla podopiecznych

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
8.

Bank Żywności

Udział w zbiórkach żywności, wolontariat-opieka nad
chorymi w DPS Piła, pomoc zwierzętom w schronisku
w Leszkowie

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
9.

Związek Represjonowanych
Politycznie Żołnierzy
Górników

10.

Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami

Organizacja zbiórki pokarmu dla zwierząt

11.

Pilski Bank Żywności

Organizacja świątecznej zbiórki żywności

Z okazji XX-lecia Związku organizacja uroczystości
w szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy

12.

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci – Oddział w Łobżenicy

Świadczenia wolontarystyczne na rzecz TPD- praca
uczniów w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie
Gminy Łobżenica (pomoc w opiece nad dziećmi,
organizowanie gier, zabaw, zawodów sportowych) oraz
opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi w ich domach
na terenie Gminy Łobżenica

13.

Światowy Związek Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg
Wielkopolska Oddział w Pile

Opieka uczniów nad kaplicą żołnierzy AK w Górce
Klasztornej, pełnienie warty honorowej przy kaplicy
żołnierzy AK, udział w uroczystych spotkaniach
żołnierzy AK w Górce Klasztornej.

14.

Sanktuarium Maryjne
w Górce Klasztornej

Pomoc uczniów w organizacji Przeglądu Osób
Niepełnosprawnych „Spotkanie u Matki”.
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B.

Pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym poprzez wsparcie
finansowe, pozafinansowe oraz uczestnictwo w akcjach charytatywnych



Wspieranie

wykonywania

zadań

publicznych

poprzez

dofinansowanie

ich realizacji
W ramach wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
wspieranych poprzez dofinansowanie ich realizacji, Fundacja „Złotowianka” otrzymała
wsparcie finansowe w wysokości 334,00 zł oraz 150,00 zł. Środki zostały zebrane przez
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy,
chcących wspomóc prowadzoną przez Fundację akcję charytatywną na rzecz Zosi Dopierała.
Fundusze na turnus rehabilitacyjny udało się zebrać dzięki sprzedaży jabłek oraz wypieków
w dniach 14.03.2012 r. oraz 05.12.2012 r.
Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci –
UNICEF otrzymał w 2012 roku wsparcie finansowe w wysokości 157,00 zł, na zakup
szczepionek dla dzieci w Sierra Leone. Powyższa kwota została zebrana ze sprzedaży
laleczek wykonanych przez uczniów ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy w ramach
akcji „Wszystkie kolory świata”.
Uczniowie ZSP w Łobżenicy w ramach akcji charytatywnej na rzecz bezdomnych
zwierząt poprzez sprzedaż wypieków, zebrali kwotę 274,13 zł, która została przekazana
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Pile. Młodzież szkolna zaangażowała się
również w zbiórkę monet w ramach akcji „Góra Złota”, uzyskaną ze zbiórki kwotę
w wysokości 80,65 zł przekazano Towarzystwu „Nasz Dom”.



Udzielanie wsparcia pozafinansowego dla organizacji w zakresie objętym
Programem

Organizacjami,

które

przeprowadziły

akcje

charytatywne

pozafinansowe w zakresie objętym Programem w 2012 roku były:
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Lp.

Organizacja objęta
wsparciem

Forma wsparcia

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile
1.

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy

Organizacja sztabu WOŚP, zaangażowanie
wolontariuszy w zbiórkę pieniędzy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile
2.

Polski Czerwony Krzyż

Honorowe krwiodawstwo – 117,365 l krwi

3.

Stowarzyszenie Wiosna

Udział w akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile
4.

Polski Czerwony Krzyż

50 uczniów oddało honorowo krew, biorąc tym samym
udział w programie „Młoda krew ratuje życie”

5.

Towarzystwo Pomocy Chorym
im. Sługi Bożej Stanisławy
Leszczyńskiej

Udział uczniów Szkoły w zbiórce pieniędzy na budowę
hospicjum

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
5.

Fundacja DKMS

Organizacja bazy dawców komórek macierzystych
wśród uczniów i nauczycieli Szkoły

6.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Pile

Wsparcie najuboższych uczniów – zakup znaczków
TPD

7.

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy

C.

Współpraca ze sztabem WOŚP

Organizacja zajęć pozaszkolnych o charakterze edukacyjnym, konkursów,
warsztatów, olimpiad
Organizacja pn. Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży po raz kolejny zaprosiła

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy
do udziału, w wakacyjnym dwuetapowym międzynarodowym projekcie zrealizowanym
w ramach wymiany młodzieży z ZSP w Łobżenicy i CJD BBW Frechen. I etap wymiany
odbywał się w Potsdam-Berlin w terminie od 06.07.2012 r. - 10.07.2012 r., pod nazwą
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„Gemeinsam In Potsdam Und Berlin die Deutsch-polnische Geschiste erfahren”, natomiast II polski etap o nazwie „Es macht unheimlich Spas Gemeinsam das Land Und Leute kennen zu
lernen, an der Ostsee”, odbył się w dniach od 10.07.2012 r. – 22.07.2012 r. W projekcie udział
wzięło 26 osób, w tym 12 uczniów ZSP w Łobżenicy.
Kolejnym międzynarodowym projektem, jaki zorganizowała organizacja Polsko – Niemiecka
Współpraca Młodzieży w ramach wymiany młodzieży ZSP w Łobżenicy i CJD BBW Frechen
był projekt pn. „Przeżyć adwent w Nadrenii”. Udział wzięło w nim 14 uczniów
z ZSP w Łobżenicy, w terminie 8-18 grudnia 2012 r.
Dzięki współpracy organizacji pn. Globalne Stowarzyszenie Studentów AIESEC
z Zespołem

Szkół

Ponadgimnazjalnych

im.

Tadeusza

Kościuszki

w Łobżenicy

przeprowadzono projekt pod nazwą „Make a Steap”. Projekt obejmował anglojęzyczne
warsztaty kreatywnej edukacji prowadzone przez wolontariuszy z Indonezji i Filipin,
w szkole w dniach od 16.04.2012 r. – 20.04.2012 r. Wolontariusze, którzy zakwaterowanie
znaleźli w domach rodzinnych uczniów Szkoły mieli możliwość zapoznania się z atrakcjami
i interesującymi miejscami na terenie Miasta i Gminy Łobżenica.

edukacja
Lp.

Organizacja objęta
wsparciem

Forma wsparcia

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile

1.

Pilskie Koło Klubu
Przyrodników

2.

Fresenius Medical Care

3.

Polskie Towarzystwo
Suicydologiczne

4.

Pilskie Towarzystwo
Przyjaźni Polsko-Francuskiej

Członkowie Klubu dzielili się swoim doświadczeniem
podczas realizacji różnych projektów przyrodniczych
i ekologicznych, współpraca w realizacji zajęć
terenowych i stacjonarnych dla klas przyrodniczych
Promocja transplantologii i oświadczeń woli
wśród młodzieży wielkopolskich szkół
ponadgimnazjalnych
Promocja zdrowia psychicznego wśród młodzieży,
udział w konferencjach i szkoleniach

Krzewienie kultury francuskiej wśród pilskiej
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej poprzez
współorganizowanie „Dni Francji”; organizowanie
konkursów, pokaz filmów francuskojęzycznych
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Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych Nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile

Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego w Poznaniu

5.

Promowanie wiedzy o Hipolicie Cegielskim na rzecz
utrwalania i rozwijania współczesnego pozytywizmu,
kreowanie nowego wizerunku społeczeństwa
obywatelskiego

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
6.

Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich

Uczestnictwo uczniów w Ogólnopolskich Warsztatach
Dziennikarzy w Bydgoszczy

7.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zaproszenie na sesje historyczne, debaty szkolne

8.

-

W ramach zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im.
St. Staszica
funkcjonuje
7 Ratowniczo-Medyczna
Drużyna Harcerska ZHP "Rozpoznanie"

Organizacja objęta
wsparciem

Forma wsparcia

konkursy
Lp.

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile

1.

Polskie Towarzystwo
Ochrony Przyrody
„Salamandra”

2

Szkolny Klub Strzelecki
„Intercontinental” działający
przy I L.O.

Organizacja i udział w konkursach

Krzewienie kultury sportowej wśród młodzieży,
współorganizowanie i udział w konkursach strzeleckich

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

3.

NSS-S „SPRAWNI-RAZEM”
w Pile

Nieodpłatnie:
- zdjęcia z zawodów lekkoatletycznych, pływania,
kręglarstwa
- spikerowanie zawodów
- finansowanie pucharów
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II

Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi wynikające
z Programu

Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
i współpracy (§ 5 ust. 3 Programu)

A.

Publikowanie ważnych informacji dotyczących organizacji, na stronie
internetowej Powiatu, udzielenie informacji w lokalnych mediach oraz
zamieszczanie przez organizacje pozarządowe, w aktualnościach serwisu
internetowego organizacji pozarządowych informacji dotyczących ogłoszeń
o konkursach, zaproszeń na warsztaty, wystawy, konferencje oraz
komunikaty o imprezach sportowych i ich wynikach itp.

 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało ogłoszenie o:
a) konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowane w 2012 r. ze środków
krajowego Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) –
„60 milionów dla organizacji pozarządowych – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
b) otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r.
ze środków krajowego Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
(PO FIO).
2. Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Złotowie oraz
Związek Młodzieży Wiejskiej opublikowali zaproszenie do udziału w szkoleniach dla
wszystkich zainteresowanych, którzy mają pomysł na wsparcie lokalnych inicjatyw,
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chcą doskonalić działanie swojej organizacji, mają problemy w dziedzinie prawa,
księgowości lub pozyskiwania środków zewnętrznych.
3. Centrum PISOP opublikowało zaproszenie do udziału w konferencji na temat
działalności

gospodarczej

prowadzonej

przez

organizacje

pozarządowe

dla

przedstawicieli wielkopolskich fundacji i stowarzyszeń, ośrodków pomocy społecznej
oraz samorządu.
4. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła przedstawił ofertę
organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536), o realizacji zadania publicznego dot. podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
5. Europejski Fundusz Społeczny opublikował zaproszenie do udziału w szkoleniach
realizowanych w ramach projektu „Sukces w dobie kryzysu”, skierowanych do mikro
i małych przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski.
6. Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej przekazało informację prasową
dotyczącą tegorocznej edycji Turnieju piłki nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku” – największe piłkarskie rozgrywki dla dziesięciolatków w Europie.
7. Fundacja

Rozwoju

Demokracji

Lokalnej

Ośrodek

Regionalny

w

Poznaniu

opublikowało zaproszenie do udziału w projekcie „Skuteczna komunikacja kluczem
do efektywnej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowej”.
8. Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej przedstawiło:
a) zaproszenie na wielkopolski finał Turnieju piłki nożnej „Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku”.
b) informację o wynikach wielkopolskiego finału Turnieju piłki nożnej „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku”.
c) informację prasową o spotkaniu piłkarzy reprezentacji Portugalii ze zwycięzcami
wielkopolskiego finału Turnieju piłki nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku”.
9. Stowarzyszenie „Katyń” przekazało informację dotyczącą Apelu Pamięci dla Matek
Sybiraczek i Matek Katyńskich.
10. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował komunikat
dotyczący

powstania

i

działalności

Punktu

Konsultacyjnego

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych.
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11. Fundacja Avalon opublikowała apel o przekazanie 1% podatku lub darowizny
Fundacji AVALON.
12. Fundacja „Zdążyć z pomocą” opublikowała apel o przekazanie 1% podatku na rzecz
ochrony zdrowia i rehabilitację Wiktora Kliszewskiego (14207).
13. Fundacja ZŁOTOWIANKA opublikowała apel o przekazanie 1% podatku lub
darowizny na rzecz Fundacji ZŁOTOWIANKA, cel szczegółowy – zbiórka na rzecz
Anety Żołędziewskiej Ż/5.
14. Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego „SEPERD” przekazało
informację prasową dotyczącą „Programu Konsultant” – akcja polega na możliwości
uzyskania przez uczestnika zdarzenia drogowego bezpłatnej telefonicznej porady
dot. właściwego postępowania w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku
drogowego. Wszelkich informacji i pomocy udzielają emerytowani policjanci ruchu
drogowego.
15. Polski Związek Piłki Nożnej przekazał do publikacji:
a) informację prasową dotyczącą czwartego obozu półfinałowego, o awans
do Wielkiego Finału Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.
b) informację prasową dotyczącą obozu szkoleniowego w Kluczborku.
c) informację prasową dotyczącą zakończenia czwartego obozu półfinałowego, który
wyłonił finalistów Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.
d) informację prasową dotyczącą Wielkiego Finału XII edycji Turnieju „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku”, największych piłkarskich rozgrywek dla
dziesięciolatków w Europie.
16. Centrum Informacyjno-Doradcze w Pile przy Stowarzyszeniu EFFATA opublikowało:
a)

zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji związanych
z pomocą i integracją społeczną, samorządowców, mieszkańców na spotkanie
związane z konsultowaniem Planu Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce.

b) zaproszenie na Forum Inicjatyw Pozarządowych w Pile pn. Inicjatywa Lokalna.
17. Wielkopolska Rada Koordynacyjna przekazała zaproszenie dla osób zainteresowanych
skutecznym uczestnictwem w życiu lokalnej społeczności do „Wiejskiej Akademii
Liderów”
18. Związek Młodzieży Wiejskiej Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych – zaproszenie na bezpłatne porady dotyczące zarządzania, prawa
i finansów.
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19. Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej opublikowało zaproszenie dla
organizatorów i realizatorów zorganizowanych form aktywności fizycznej, nauczycieli,
wolontariuszy, trenerów, instruktorów, animatorów, nauczycieli – opiekunów świetlic
szkolnych i środowiskowych na szkolenie dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą.

 WYDZIAŁ OŚWIATY I NADZOROWANE JEDNOSTKI
1. Stowarzyszenie „Klasa policyjna w Pile” opublikowało link na stronie internetowej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile
z informacjami na temat działalności oraz statutu Stowarzyszenia.
2. Fundacja „Nasza szkoła” opublikowała link na stronie internetowej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile z informacjami
o działaniach podejmowanych przez Fundację.
3. Towarzystwo

Miłośników

Łobżenicy

–

miesięcznik

„Panorama

Łobżenicy”

zamieszczało, w każdym numerze miesięcznika „Panorama Łobżenicy” informacje
o wydarzeniach

mających

miejsce

w

Zespole

Szkół

Ponadgimnazjalnych

im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy. W wyniku spotkań młodzieży z redaktorem
naczelnym pisma w ramach realizacji elementów dziennikarstwa na lekcjach języka
polskiego, na łamach miesięcznika „Panorama Łobżenicy” ukazały się publikacje
uczniów.
4. Stowarzyszenie Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego w Bydgoszczy –
wydawca pisma „Pod Wiatr” informowało o corocznym uczestnictwie młodzieży
(po zdaniu egzaminu) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki
w Łobżenicy w Międzynarodowych Regionalnych Warsztatach Dziennikarskich
w Bydgoszczy; publikowało prace uczniów na łamach czasopisma; informowało
o zdobytych nagrodach i wyróżnieniach w konkursach literackich.
5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Pile publikowało na stronie internetowej Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy informację
o świadczeniach wolontarystycznych na rzecz TPD w ramach programu Szkolnego
Klubu Wolontariusza.
6. Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Pile zamieściło na stronie internetowej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy informację
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o współpracy z Towarzystwem i o uzyskaniu przez szkołę Certyfikatu za program
Edukacyjno -Terapeutyczny ORTOGRAFFITI.
7. Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polski Instytut Sztuki Filmowej zamieściło
informację o ukończeniu przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im.

Tadeusza

Kościuszki

w

Łobżenicy

kursu

internetowego

„Filmoteka

Szkolna.Akcja!” oraz o udziale uczniów ZSP w projekcie „Młody Obywatel”–
stworzenie strony internetowej www.mlodzilobzenica.wordpress.com.
8. Towarzystwo Pamięci Powstania wielkopolskiego 1918/1919 w Mroczy przekazało
informację o udziale uczniów klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy w uroczystościach gminnych z okazji
obchodów 94. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Mroczy.
9. Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „SPRAWNI-RAZEM” przekazało
do opublikowania w lokalnych mediach (prasa, radio, TV „Asta”) informację
o organizowanych w Pile zawodach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
(lekka atletyka, bowling).
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Pile
przekazało do opublikowania na stronie internetowej powiatu oraz w lokalnych
mediach - Głosie Wielkopolskim, Tygodniku Pilskim, Tygodniku Nowym oraz
programach informacyjnych TV Asta informacje na temat:
 imprezy

pn.

„Wspólne

Kolędowaanie

Otwartych

Serc”,

polegającej

na wspólnym wykonaniu kolęd przez wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile oraz przez władze Powiatu
i Miasta. Impreza odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile w dniu
12.01.2012 r.;
 imprezy pn. II Festyn Radości, mającej na celu prezentację osiągnięć wychowanków
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
przybliżenie mieszkańcom Piły specyfiki i metodyki pracy w Ośrodku oraz integrację
dzieci z SOSW w Pile z mieszkańcami Piły i Powiatu Pilskiego. Festyn odbył się
na lotnisku w Pile w dniu 27.05.2011 r.;
 imprezy pn. „Dzień Hinduski” zorganizowanej w ramach cyklu „Palcem po mapie”
w SOSW w Pile (29.05.2012 r.).
 otrzymanej darowizny w postaci dwóch stołów do gry w piłkarzyki od Banku BGŻ.
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 GABINET STAROSTY
Podobnie jak w latach ubiegłych Gabinet Starosty publikował w gazetce powiatowej
„Sprawy Powiatu” informacje dotyczące imprez sportowych, rekreacyjnych, i kulturalnych
organizowanych na terenie powiatu przez m.in. organizacje pozarządowe. Ponadto Wydział
na bieżąco informował środki masowego przekazu o imprezach organizowanych przez
organizacje na terenie powiatu oraz przekazywał do zamieszczenia w/w informacje
na stronie Powiatu Pilskiego (http://www.powiat.pila.pl/):
1. Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zamieściło relacje z imprez
sportowych

m.in.

II

Biegu

Mostów

Trzech

Króli,

Pilskich

Czwartków

Lekkoatletycznych, Turnieju Mini Piłki Nożnej oraz zaproszenie do udziału
w programie „Aktywni 50+”, Mistrzostw Polski Ochotniczych Hufców Pracy
w Halową Piłkę Nożną oraz zapowiedź Pilskiej Ligi Futsalu.
2. Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe „Sprawni-Razem” zamieściło
relacje m.in. z Turnieju Pływackiego, Igrzysk Sportowych NIKE oraz czerwcowego
Turnieju Kręglarskiego.
3. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile przekazało relację
z podsumowania roku sportowego, Powiatowej Zimowej Spartakiady Mieszkańców
Wsi, Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, Gwiazdkowej Olimpiady
Osób Niepełnosprawnych.
4. Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Pile zamieścił relację
z półfinału Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce.
5. Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile przekazał do zamieszczenia relacje
m.in. z: XIII Wojewódzkiego Finału Licealiady w Piłce Siatkowej Chłopców,
XIII Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Powiatu Pilskiego, Licealiady
i Gimnazjady w Siatkówce Plażowej, Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Pilskiego
w Biegach Przełajowych, Mistrzostw Powiatu Pilskiego w Sztafetowych Biegach
Przełajowych oraz informację ze Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Związku.
6. Drogbud ATV Cross Piła zamieściło relację z Mistrzostw Polski i Pucharu Polski
Cross Country.
7. Klub Biegowy 4Run Team Piła zamieścił relację z pierwszego Ćwierćmaratonu
Muzycznego w Pile.
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8. Klub

Krótkofalarski

SP3YAC

przekazał

relację

z

inauguracji

działalności

stowarzyszenia.
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej poinformowała o przebiegu uroczystości
związanej z obchodami Święta Strażaków.
10. Stowarzyszenie w Rzadkowie przedstawiło informację z wydarzenia pn. Aukcja
Dzieł Sztuki im. Arkadiusza Zenela.
11. Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa w Białośliwiu przekazało informację
dotyczącą harmonogramu i terminu II Zlotu Miłośników Kolejki Wąskotorowej–
Białośliwie 2012, a następnie relację z przebiegu imprezy, informację o współpracy
z niemieckimi miłośnikami kolejek w celu udrożnienia szlaku i użyczenia
lokomotywy oraz zapowiedzi wakacyjnych przejazdów Kolejką.
12. Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników w Pile przekazał
informację dotyczącą obchodów 20-lecia działalności organizacji.
13. Uniwersytet III Wieku w Pile

przekazał informację dotyczącą obchodów

dziesięciolecia działalności Uniwersytetu.
14. Strzelecki Klub Sportowy „Inter - Continental” Piła opublikował relację z zawodów
sportowych pn. „I Pilski Puchar Lata”, Mistrzostw Polski Młodzików oraz
zaproszenie na „Pilski Puchar Jesieni” i treningi w ramach akcji „Szukamy talentów”.
15. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu opublikowało
relację z wręczenia nagród Sportowo-Turystycznych Współzawodnictwo Powiatów
Wielkopolski.
16. Stowarzyszenie „Na Górze” przekazało informację o nagraniu teledysku do piosenki
„Nie mam nic”.
17. Stowarzyszenie PRO-SENIOR przedstawiło relację z konferencji pn. „III wiek –
możliwości samorealizacji”.
18. Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” Piła opublikował relację z Młodzieżowych
Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Boksie.
19. Stowarzyszenie EFFATA opublikowało informację o konkursie pn. „Działanie godne
uwagi” oraz relację z Forum Inicjatyw Pozarządowych „Inicjatywa Lokalna”.
20. Pilski Ludowy Klub Sportowy „Gwda” Piła – relacja z Kryterium Ulicznego
w Chodzie Sportowym.
21. Stowarzyszenie Biegów Ulicznych przedstawiło relację z przebiegu Pilskiego
Półmaratonu.
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22. Stowarzyszenie „Nasz Gródek” opublikowało zaproszenie i relację z II Turnieju
Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Pilskiego.
23. Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” Piła przedstawił relację z przebiegu
XIII Regat o Puchar Grodu Staszica.
24. Koło Gospodyń Wiejskich w Walentynowie przekazało do publikacji informację
o zdobytej nagrodzie za najpiękniejszy wieniec podczas Wojewódzkich Dożynek
w Ostrowie

Wielkopolskim

oraz

relację

z

Konkursu

Tradycyjnej

Kuchni

Wielkopolskiej.
25. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło w Pile przekazało informację
o uroczystości odsłonięcia w Pile tablicy upamiętniającej powstańców wywodzących
się z Ziemi Pilskiej oraz relację z obchodów 94. Rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
26. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej opublikowało relację z obchodów
narodowego święta Francji.
27. Wyrzyski

Chór

Męski

przekazał

zaproszenie

i

relację

z

Koncertu

Niepodległościowego.
28. Nadnotecki Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Pile opublikował
relację z Krajeńskiego Festiwalu Chórów.
29. Stowarzyszenie „Magnus Ventus” opublikowało relację z IV Festiwalu „Master
Class”.
30. Katolickie

Stowarzyszenie

Kolejarzy

Polskich

w

Pile

przekazało

relację

z Diecezjalnego Święta Kolejarzy.
31. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile udostępniło relację z obchodów
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

B.

Udział przedstawicieli organizacji w obradach sesji i komisjach Rady
Powiatu w Pile
Zarówno plan pracy Rady Powiatu w Pile; plany pracy poszczególnych stałych Komisji

Rady na dany rok;

porządek obrad każdej sesji Rady wraz z projektami uchwał;

wszystkie podjęte przez Radę Powiatu uchwały oraz inne informacje dotyczące składu
osobowego Rady Powiatu ; Komisji oraz funkcjonowania organów Rady są zamieszczane
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na bieżąco ( i

aktualizowane ) - na stronie internetowej Powiatu Pilskiego w Biuletynie

Informacji Publicznej.
Obrady zarówno sesji Rady jak i posiedzeń Komisji są jawne. Jeżeli dana organizacja
pozarządowa jest zainteresowana tematyką omawianą na sesjach Rady/posiedzeniach
Komisji, to jej przedstawiciele mogą, a nawet powinni uczestniczyć w tych sesjach
Rady/posiedzeniach Komisji.
Z możliwości uczestniczenia w obradach sesji Rady Powiatu w Pile skorzystało
Stowarzyszenie

Ekologiczne

Przyjaciół

Ziemi

Nadnoteckiej.

W

związku

z prośbą

wystosowaną przez Prezesa Stowarzyszenia – Panią Irenę Sienkiewicz, przedstawiciel
Stowarzyszenia był za każdym razem zapraszany na wszystkie sesje Rady Powiatu w Pile
oraz Posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu w Pile.

C.

Przekazywanie

przez

organizacje

informacji

o

planowanych

lub

realizowanych w 2012 r. zadaniach publicznych4, których wykonanie
odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z programu
Fundacja ”Nasza szkoła” realizowała zadania publiczne, których wykonanie odbywa
się w oparciu o inne środki niż wynikające z rocznego programu na rok 2012, polegające
przede wszystkim na udzielaniu pomocy materialnej najuboższym uczniom Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.
W wyniku działania Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Otwarte
Serca” w dniu 12 stycznia 2012 r. odbyła się kolejna edycja imprezy pn. „II Wspólne
Kolędowanie Otwartych Serc” w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile, polegająca
na wspólnym wykonaniu kolęd przez wychowanków Specjalnego Ośrodka im. Marii
Grzegorzewskiej w Pile i polityków samorządowych oraz przyjaciół Ośrodka. Celem tego
wydarzenia była promocja SOSW w Pile. Stowarzyszenie zorganizowało także w dniu
27 maja 2012 r. imprezę z okazji dnia dziecka, z której całkowity dochód został przeznaczony
na rozbudowę placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile.
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.
4
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Ponadto Stowarzyszenie było organizatorem Festynu Radości oraz Dnia Hinduskiego,
w ramach cyklu „Palcem po mapie”. Przekazywanie informacji o działaniach statutowych
Stowarzyszenia, imprezach promujących Ośrodek ma na celu m.in. pozyskanie środków
publicznych na cele statutowe oraz rozwój Ośrodka.

D.

Tworzenie w miarę potrzeb przez organy Powiatu wspólnych zespołów
o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli
organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów Powiatu, w celu
przygotowania opinii w sprawach związanych z realizacją programu
Dla prawidłowej oceny potrzeb organizacji pozarządowych z terenu powiatu

pilskiego i określenia zakresu współpracy Powiatu z tymi organizacjami oraz dla
opracowywania projektów programów współpracy na kolejne lata powołano Zespół
Konsultacyjny do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Powiatu Pilskiego
(uchwała Nr 40/11 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 23 lutego 2011 r.). Członkami Zespołu
są min. przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych:
1. Stowarzyszenie Ziemi Łobżenickiej w Łobżenicy,
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczorach,
3. Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile,
4. Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
5. Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile.

E.

Pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu przez organizacje kontaktów
ponadlokalnych i międzynarodowych
Przykładem organizacji spoza terenu Powiatu Pilskiego, która współpracuje

z pilskimi placówkami oświatowymi jest: Klub Gaja Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne
z siedzibą w Wilkowicach, którego założycielem i prezesem jest Pan Jacek Bożek. Klub
zaangażował uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile w akcję związaną ze zbiórką
pieniędzy

(np.

poprzez

sprzedaż

wypieków

własnych

i

zbiórkę

makulatury)

z przeznaczeniem na ratowanie koni, a także Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych
„Uśmiech” z Wałcza, które zaangażowało młodzież z ZS Gastronomicznych w Pile w akcję
charytatywną na rzecz chorej Julki (zbiórka nakrętek).
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W ramach międzynarodowego projektu pn. „Załapać kontakt – obóz sportowy
i wielokulturowe warsztaty polsko-ukraińskie”, zorganizowano wyjazd na Ukrainę
do powiatu kryżopilskiego. W wyjeździe, który odbył się w terminie 24-30 sierpnia 2012 r.
uczestniczyła kilkunastoosobowa grupa młodzieży z pilskich klubów lekkoatletycznych
wraz z delegacją, którą współtworzyli członek Prezydium Szkolnego Związku Sportowego
„Wielkopolska” oraz pracownik Gabinetu Starosty Starostwa Powiatowego. Wyjazd został
realizowany dzięki otrzymanemu wsparciu z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie
oraz środkom Powiatu Pilskiego.

F.

Nieodpłatne umożliwianie organizacjom nie dysponującym własnym
lokalem korzystanie z sal konferencyjnych Starostwa Powiatowego w Pile
na organizowanie spotkań i szkoleń
Wydział Administracyjno – Inwestycyjny udostępnił nieodpłatnie salę sesyjną

Starostwa Powiatowego w Pile organizacjom pozarządowym nie posiadającym własnej bazy
lokalowej. Z prośbą o udostępnienie pomieszczeń zgłosiły się m.in.
- Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - zebranie informacyjne dla
członków Stowarzyszenia,
- Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża - spotkanie sprawozdawczo-wyborcze
Zarządu PCK ,
- Polski Czerwony Krzyż - spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Honorowego Dawcy
Krwi,
- Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile – konferencja
dotycząca promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi u kobiet,
- Stowarzyszenie PRO SENIOR – konferencja naukowa w ramach XIV Międzynarodowych
Spotkań Seniorów,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA – organizacja Forum Inicjatyw
Pozarządowych w Pile,
Ponadto, w budynku Starostwa Powiatowego w Pile, na preferencyjnych
warunkach, wynajmowane są pomieszczenia biurowe przeznaczone na działalność
statutową następujących stowarzyszeń i związków:
- Polskiego Czerwonego Krzyża,
- Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę,
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- Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych,
- Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
- Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach nieodpłatnego korzystania przez organizacje pozarządowe z sal/
pomieszczeń umożliwiono zarówno Fundacji „Nasza Szkoła” oraz Stowarzyszeniu „Klasa
policyjna w Pile” przeprowadzenie zebrań statutowych na terenie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjlanych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.

G.

Udzielanie zainteresowanym pomocy i wszelkich wyjaśnień związanych
z prowadzoną działalnością oraz z powołaniem do życia nowych organizacji
pozarządowych
Pracownicy

Wydziału

Organizacyjnego

udzielali

osobom

zainteresowanym

utworzeniem nowych stowarzyszeń lub przedstawicielom stowarzyszeń już działających,
które zwróciły się o pomoc, wyjaśnień i pomocy niezbędnej do rozwiązania swoich
wątpliwości związanych z utworzeniem nowej lub działalnością już funkcjonującej
organizacji, a dotyczących w szczególności dokonywania zmian w statutach, zgłaszania
do sądu zmian w statutach i we władzach, ubiegania się o status organizacji pożytku
publicznego, powołania do życia nowego klubu sportowego działającego w formie
stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej,
powołania do życia nowego stowarzyszenia kultury fizycznej rejestrowanego w KRS, pomoc
likwidatorom stowarzyszeń w sprawach związanych z wykreśleniem z Krajowego Rejestru
Sądowego.
Organizacjami, którym udzielono informacji dotyczących m.in. powołania do życia
nowego klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie
przewiduje

prowadzenia

działalności

gospodarczej,

powołania

do

życia

nowego

stowarzyszenia kultury fizycznej rejestrowanego w KRS (stowarzyszenie z osobowością
prawną) były Klub Żużlowy Victoria Piła, AKS Eurocentrum, Klub Sportowy GŁD Team
Piła, Stowarzyszenie BEEZONE, Stowarzyszenie „SN Zwałka” w Pile, Pilski Klub
Kyokushinkaikan Karate „Kanku”, Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach.
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Ponadto czterem organizacjom pozarządowym tj. Stowarzyszeniu Nurkowemu
„Manta Diving Team Piła”, Klubowi Wysokogórskiemu Piła, Salezjańskiej Organizacji
Sportowej SALOS oraz Miejskiemu Klubowi Piłkarskiemu 1999 Piła, złożono wyjaśnienia
w sprawie działalności statutowej klubu sportowego działającego w formie stowarzyszeń,
którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielono
informacji w sprawie przeprowadzenia procesu likwidacji klubu sportowego działającego
w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności
gospodarczej.

H.

Bieżące aktualizowanie utworzonej na stronie internetowej powiatu bazy
danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Powiatu
Pilskiego
Wydział Organizacyjny w ramach realizacji zadań zapisanych w „Rocznym

programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok” dokonywał bieżącej
aktualizacji bazy danych znajdującej 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.

Wyrzyskie Stowarzyszenie Kulturalne
w Wyrzysku

umieszczenie w wykazie nowego
stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

2.

Stowarzyszenie Młode Miasto
w Pile

umieszczenie w wykazie nowego
stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS,
posiadającego osobowość prawną

3.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo
- Technicznych NOT Piła

naniesienie w wykazie zmiany w nazwie
placówki

4.

Stowarzyszenie Aktywni Dla Miasta
i Gminy Wysoka

umieszczenie w wykazie nowego
stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS,
posiadającego osobowość prawną

5.

Pilskie Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinom i Niepełnosprawnym
„Szansa”

6.

Towarzystwo Absolwentów
i Przyjaciół Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Pile

wykreślenie stowarzyszenia z wykazu
po zakończeniu likwidacji i wykreśleniu z KRS,
posiadającego osobowość prawną
usunięcie stowarzyszenia z wykazu po
zakończeniu likwidacji i wykreśleniu z KRS,
posiadającego osobowość prawną
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umieszczenie w wykazie nowego
stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS,
posiadającego osobowość prawną

7.

Stowarzyszenie Służba Ochrony
Zwierząt w Pile

8.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej
Łubiance

naniesienie w wykazie zmiany adresu siedziby

9.

AKS Eurocentrum

zamieszczenie w wykazie klubów sportowych
nowego stowarzyszenia

10.

Towarzystwo Motorowe Cross ATV
Piła

11.

Klub Sportowy GŁD Team Piła

12.

Stowarzyszenie
Miłośników Kajakarstwa
w Pile

usunięcie stowarzyszenia z wykazu klubów
sportowych po zakończeniu procesu
likwidacyjnego

13.

Pilski Klub
Kyokushinkaikan Karate
„Kanku”

usunięcie stowarzyszenia z wykazu klubów
sportowych po zakończeniu procesu
likwidacyjnego

14.

Stowarzyszenie Taneczne
„BEEZONE”

umieszczenie w wykazie klubów sportowych
nowego stowarzyszenia

15.

Klub Żużlowy
Victoria Piła

umieszczenie w wykazie klubów sportowych
nowego stowarzyszenia

16.

Stowarzyszenie
„SN Zwałka”
w Pile

umieszczenie w wykazie nowego
stowarzyszenia kultury fizycznej
zarejestrowanego w KRS

17.

Fundacja
„Akademia Marzeń”
w Pile

18.

Stowarzyszenie Dla Rozwoju
i Dobrobytu Wsi Byszki

umieszczenie nowego stowarzyszenia
w wykazie stowarzyszeń zwykłych

19.

Koło Gospodyń Wiejskich
w Wysoczce

umieszczenie nowego stowarzyszenia
w wykazie stowarzyszeń zwykłych

20.

Pilskie Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinom i Niepełnosprawnym
„Szansa” w Pile

wykreślenie stowarzyszenia z zakładki
„stowarzyszenia z osobowością prawną”

21.

Polskie Towarzystwo Oddziału
Dysleksji 85 w Pile

wykreślenie stowarzyszenia z zakładki
„oddziały stowarzyszeń”

22.

Stowarzyszenie Właścicieli Działek
„Zielona Łąka”

wykreślenie stowarzyszenia z zakładki
„stowarzyszenia zwykłe”

23.

Stowarzyszenie
„Radosne Dzieci” w Pile

naniesienie w wykazie zmiany nazwy
Towarzystwa- obecna nazwa: Towarzystwo
Motorowe Drogbud Cross- ATV Piła
umieszczenie w wykazie klubów sportowych
nowego stowarzyszenia

umieszczenie w wykazie nowej fundacji
zarejestrowanej w KRS

zamieszczenie stowarzyszenia w zakładce
„stowarzyszenia z osobowością prawną”
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24.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Kaczorach

zamieszczenie adresu strony internetowej

25.

Stowarzyszenie Salezjańskiej
Organizacji Sportowej „SALOS”

wykreślenie podmiotu z zakładki „kluby
sportowe”

26.

Stowarzyszenie
„Służba Ochrony Zwierząt”

zamieszczenie adresu strony internetowej

27.

Klub Sportowy
„Speedway-Polonia Piła”

zamieszczenie informacji o likwidacji podmiotu

28.

Związek Represjonowanych
Politycznie Żołnierzy Górników
Okręgowy Zarząd w Pile

naniesienie zmian w adresie siedziby podmiotu
oraz godzinach funkcjonowania

29.

Stowarzyszenie im. M Kolbe Polaków
Poszkodowanych przez III Rzeszę
Oddział Terenowy w Pile

30.

Uczniowski Klub Sportowy
„MARIO-Piła”

zamieszczenie klubu w wykazie UKS

31.

Uczniowski Klub Sportowy
„Trops”

wykreślenie klubu z wykazu UKS w skutek
likwidacji

32.

Uczniowski Klub Sportowy „3”

33.

Uczniowski Klub Sportowy
„Soccer-Stars”

naniesienie zmian dotyczących przyjęć
interesantów

naniesienie zmian w nazwie klubu

Zamieszczenie klubu w wykazie UKS

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 Pilskiego zawierający takie dane jak: nazwa stowarzyszenia, siedziba,
skład zarządu oraz zakres działalności.
Na stronie internetowej powiatu umieszczono informację o założeniu i prowadzeniu
przez Dom Pomocy Społecznej w Pile i Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej
w Pile, Bloga Przyjaciół DPS w Pile ( dpsjp2pila@blogspot.com ). Dokonano także wpisu
organizacji

do

bazy

NGO

na portalach

Wielkopolskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

i Wielkopolskich Wici (witryna o organizacjach pozarządowych w Wielkopolsce).

60

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi (…)” za 2012 rok

Pozostałe formy współpracy i wsparcia

GABINET STAROSTY
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, Starostwo Powiatowe w Pile:
 udzielało

pomocy

w

przygotowywaniu

druków

zaproszeń

i

programów

informacyjnych, wypożyczało banery reklamujące Powiat Pilski oraz przekazywało celem
ekspozycji materiały reklamowe i promocyjne na imprezy oraz wydarzenia organizowane
przez organizacje pozarządowe,
 udzielano pomocy i wyjaśnień przy opracowaniu kalkulacji kosztów imprez
sportowych i rozliczeń finansowych dotacji,
 fundowało puchary, medale, grawertony oraz upominki na imprezy sportowe,
turystyczne i kulturalne oraz wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla promocji Powiatu
Pilskiego.
W roku 2012 Powiat Pilski ufundował 127 pucharów:

Lp.

Nazwa zadania

Realizator zadania

Liczba
ufundowanych
pucharów

1

V Mistrzostwa Polski Szkół
w Pływaniu im. Hipolita
Cegielskiego
( 06.02.2012 r.)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Pile

3

2

Półfinał Mistrzostw Polski
Juniorów w Siatkówce
(16-18.03.2012 r.)

Uczniowski Klub Sportowy
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
„NAFTA” Piła

4

3

VIII Pilski Puchar Wiosny
w Strzelaniu
(24.03.2012 r.)

Strzelecki Klub Sportowy
„INTER-CONTINENTAL” Piła

6

4

XXXVII Edycja Olimpiady
Wiedzy o Wynalazczości
(11.04.2012 r.)

Federacji Stowarzyszeń Naukowo
– Technicznych NOT, Rada
Regionalna w Pile

2
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5

Turniej Strzelecki Szkół
Ponadgimnazjalnych
(18.04.2012 r.)

Szkoła Policji w Pile

1

6

Ćwierćfinał Mistrzostw Polski
Kadetów w Siatkówce
(20-22.04.2012 r.)

Uczniowski Klub Sportowy
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
„NAFTA” Piła

3

7

Rejonowe Mistrzostwa
Pierwszej Pomocy PCK
(27.04.2012 r.)

Polski Czerwony Krzyż Zarząd
Rejonowy w Pile

3

8

Zawody Strzeleckie
(29.04.2012 r.)

Klubu Krótkofalarskiego SP3YAC
przy Aeroklubie Ziemi Pilskiej

1

9

XXVIII Regionalne Igrzyska
Sportowe „NIKE 2012” Piła,
w zakresie lekkiej atletyki
(10.05.2012 r.)

Polskie Towarzystwo Społeczno –
Sportowe „SPRAWNI-RAZEM”
w Pile

1

10

X Regionalne Święto
Sadowników
w Pobórce Wielkiej
(26.05.2012 r.)

Samorząd Gminy Białośliwie,
Pilski Zespół Doradczy WODR,
Pilska Spółdzielnia OgrodniczoPszczelarska, BSGPO "Sad
Krajny", Stowarzyszenie LGD
"Krajna Nad Notecią, Samorząd
Mieszkańców wsi Pobórka Wielka

3

11

Klubowa Wystawa
Rottweilerów
(27.05.2012 r.)

Klub Rottweilera w Polsce,
Oddział Piła

2

12

XVI Regionalny Turniej
Kręglarski
(05.06.2012 r.)

13

VI Country nad Notecią Ujście
(09.06.2012 r.)

Urząd Gminy w Ujściu
Ujski Dom Kultury

3

14

IV Turniej Sportowo –
Rekreacyjny Osób
Niepełnosprawnych
(27.06.2011 r.)

WTZ „Caritas” w Pile

3

15

II Turniej Siatkówki Plażowej
o Puchar Starosty Pilskiego
w Gródku Krajeńskim
(14-17.07.2012 r.)

Stowarzyszenie „Nasz Gródek”

3

16

XIII Prezentacja Dorobku
Artystycznego Ludzi III Wieku
(31.08.2012 r.)

Polski Zarząd Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

2

17

Rajd Motocyklowy
„Włóczykij 2012”
(08.09.2012 r.)

KMTM LOK "Husaria" Piła

3

18

Pilski Półmaraton
(09.09.2012 r.)

Stowarzyszenie Biegów Ulicznych

6

Polskie Towarzystwo Społeczno –
Sportowe „SPRAWNI-RAZEM”
w Pile
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19

Regaty Kajakowe VIP-ów
o Puchar Przechodni
(27-28.09.2012 r.)

-

26

20

IX Inspektorialny Turniej Piłki
Halowej dla Liturgicznej
Służby Ołtarza
(06.10.2012 r.)

Salezjańskie Stowarzyszenie
Wychowywania Młodzieży

9

21

Mistrzostwa Polski juniorów
w chodzie sportowym
na 20 km w Pile
(06.10.2012 r.)

Pilski Ludowy Klub Sportowy
„GWDA” Piła

6

22

II Zawody Latawcowe
o Puchar Starosty Pilskiego
i Prezydenta Miasta Piły
(07.10.2012 r.)

Aeroklub Ziemi Pilskiej

6

23

Turniej Szachowy o Nagrodę
Starosty Pilskiego
(11.11.2012 r.)

Uczniowski Klub Sportowy
„ISKRA” w Pile

6

24

VI Bieg Niepodległości
(11.11.2012 r.)

Nadnotecki Szkolny Związek
Sportowy w Pile, Gabinet Starosty

6

25

Turniej Siatkówki
(28.11.2012 r.)

Uczniowski Klub Sportowy
Szkoły Mistrzostwa Sportowego
„NAFTA” Piła

4

26

XIV Turniej Tenisa Stołowego
(02.12.2012 r.)

PKS „Michał” Krostkowo

3

27

XVIII Turniej Trójek
Koszykarskich
(11-14.12.2012 r.)

Zespół Szkół nr 2 w Pile

2

28

Otwarte Mistrzostwa PWSZ
Piła na ergometrach
wioślarskich (14.12.2012 r.)

Klub Uczelniany „AZS” PWSZ

9

Razem wydano

127 pucharów

Honorowe Patronaty objęte przez Starostę Pilskiego Mirosława Mantaja
w 2012 roku
Starosta Pilski rocznie przyjmuje patronat honorowy nad blisko trzydziestoma
imprezami, nie tylko o charakterze regionalnym, ale również o zasięgu krajowym
i wojewódzkim.
Do ważniejszych patronatów Starosty Pilskiego, w sposób specjalny promujących
zorganizowane imprezy, należą:
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LP.

Nazwa wydarzenia objętego patronatem
w 2012 r.

Data i miejsce wydarzenia

1.

Debata obywatelska „Państwo, prawo,
społeczeństwo, obywatel”

23 stycznia
Piła, Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy

2.

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej

3

IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sporcie dla
Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

4.

Ogólnopolski Festiwal „Rytm Ulicy” Piła 2012

5.

Cykl biegów ulicznych i przełajowych w powiecie
pilskim „BIEGAJ Z NAMI 2012”

6.

I Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski

7.

I Ćwierćmaraton Muzyczny

8.

VI Festiwal Nauki

9.

Otwarcie Klubu Krótkofalarskiego przy Aeroklubie
Ziemi Pilskiej i zawody strzeleckie

10.

IX Powiatowy Dzień Godności Osoby
Niepełnosprawnej

11.

XI Aukcja Dzieł Sztuki na rzecz mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Rzadkowie;

12.

XXVIII Regionalne Igrzyska Sportowe
„NIKE 2012” w zakresie lekkiej atletyki

15 marca
Piła
16 marca
Piła
30 marca – 1 kwietnia
Piła
kwiecień- listopad
wszystkie gminy powiatu
pilskiego
18-22 kwietnia
Piła
22 kwietnia
Piła
22-27 kwietnia
Piła
29 kwietnia
Piła, teren lotniska
6 maja
Łobżenica
10 maja
Grabówno
10 maja
Piła
25 -26 maja
Pobórka Wielka

13.

X Regionalne Święto Sadowników Pobórka Wielka
2012

14.

IV Krajowa Wystawa Rottweilerów

26 maja
Piła

15.

Klubowa Wystawa Rottweilerów z okazji 25-lecia
Klubu Rottweilera w Polsce

27 maja
Piła
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30 maja – 1 czerwca
Piła

16.

IV Ogólnopolski Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych
z Klasami Policyjnymi

17.

VI Country nad Notecią

18.

Ogólnopolska impreza ekologiczna "Naturalisko"

19.

IV Turniej Sportowo – Rekreacyjny Osób
Niepełnosprawnych

20.

II Turniej Piłki Plażowej w Gródku Krajeńskim

21.

Wystawa Alana Metnick’a
„Every Picture Tells a Story”

3-31 sierpnia
Biuro Wystaw Artystycznych
i Usług Plastycznych w Pile

22.

XIII Regaty Żeglarskie o Puchar Grodu Staszica
w klasie Optymist

18 sierpnia
Zalew Koszycki, Piła

23.

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki
im. Agnieszki Bartol „Ja i mój świat”

21 września

9 czerwca
Ujście

22 - 24 czerwca
Gmina Łobżenica
27 czerwca
Piła
14-15 lipca
Gródek Krajeński

Regaty Kajakowe VIP-ów o Puchar Przechodni

29 września
Pilska Wyspa, Piła

25.

IX Inspektorialny Turniej Piłki Halowej dla
Liturgicznej Służby Ołtarza

6 października
Piła

26.

„Święto Latawca” oraz II Zawody Latawcowe
o Puchar Starosty Pilskiego i Prezydenta Miasta Piły

7 października
Piła, teren lotniska

24.

27.

28.

Misterium ku czci bł. Jana Pawła II
„Nie lękajcie się…”

Powiatowe Obchody Dnia Zdrowia Piersi

65

13 października
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29.

Obchody 100-lecia Harcerstwa w Wielkopolsce

30.

Obchody 10-lecia istnienia Przedszkola oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Pile

27 października
Piła
21 listopada
Piła

Debata „Dobry Klimat dla Powiatów” w Pile

5 grudnia
Piła

32.

Akcja charytatywna „Pusta Choinka”

15 grudnia
Centrum Handlowe Atrium
Kasztanowa, Piła

33.

Przegląd Twórczości Artystów Środowiska Pilskiego
„Salon Pilski ART 2012”

28 grudnia 2012 r. –2 lutego 2013 r.
Biuro Wystaw Artystycznych
i Usług Plastycznych w Pile

31.

- Patronat nad całoroczną akcją "Bezpieczne praktyki i środowisko 2012"
- Patronat nad całoroczną akcją „Książka do zjedzenia”
- Patronat nad całoroczną akcją „Książka jest O.K.!”
- Patronat nad I Powiatowym Konkursem Gazetek Szkolnych dla szkół podstawowych
powiatu pilskiego „Gazeciak” – rok szkolny 2012/2013 .

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
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.
2.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Pile
Całoroczna pomoc merytoryczna i techniczna w organizowanych przez Związek
imprezach związanych z ich działalnością.
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3.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Organizowanie spotkań i prelekcji z nauczycielami z Piły i powiatu pilskiego mające
na celu samodoskonalenie kadry nauczycielskiej przez kontakt z aktualnie
prezentowaną w Galerii ekspozycją.

4.

Stowarzyszenie Magnus Ventus
Współorganizacja koncertów i pokazów towarzyszących Międzynarodowemu
Mistrzowskiemu Przeglądowi Muzycznemu IV Music Festival & Master Class w Pile.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile
Ogólnopolskie organizacje pozarządowe:
1.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Udział biblioteki w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Biblioteka ciągle
w grze” (8-15 maja 2012 r.); dni otwarte, zajęcia interaktywne, konkursy, wystawy,
warsztaty.

2.

Polska

Sekcja

IBBY

(Międzynarodowe

Kuratorium

Książki

dla

Dzieci

i Młodzieży)
Partner w realizowanym przez bibliotekę projekcie pn. „Książka jest OK.!”.
3.

Fundacja ABC XXI – „Cała Polska czyta dzieciom”
a) udział biblioteki w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta
dzieciom”

i

11.

Ogólnopolskim

Tygodniu

Głośnego

Czytania

Dzieciom

(29 maja – 5 czerwca 2012 r.) poprzez organizację własnych przedsięwzięć literackich
i czytelniczych;
b) patronat medialny Fundacji nad projektem czytelniczym biblioteki pn. „Książka
jest O.K!”.
4.

Fundacja im. Ferdynanda Magellana
Partner w wydarzeniu literackim „Książka do zjedzenia”, literatura rumuńska – Dan
Lungu, pokaz filmowy „Droga na drugą stronę” (Polska/Rumunia 2011) i dyskusja z
udziałem aktora Andrzeja Olejnika (15 listopada 2012 r.).

5.

Fundacja Tranzyt w Poznaniu
Współorganizacja warsztatu tworzenia komiksu dla licealistów (16 maja 2012 r.).
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6.

Fundacja – Teatr Plac Zabaw w Warszawie
Partner w realizowanym przez Bibliotekę projekcie pn. „Książka jest OK.!”, warsztaty
teatralne i przedstawienia plenerowe „Bardzo głodna gąsienica” (13 lipca 2012 r. –
Bronisławki; 14 lipca 2012 r. –Piła).

Regionalne i lokalne organizacje pozarządowe
1.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile
W ramach wolontariatu w realizowanych przez bibliotekę projektach kulturalnych
udział wzięło 15 wolontariuszy, osoby indywidualne, dorośli, młodzież.

2.

Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol
a) wsparcie finansowe 9 edycji Regionalnego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro”
pt. „Od magii świata do magii słowa” (marzec 2012 r.);
b) współorganizacja 11 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Agnieszki
Bartol dla dzieci i młodzieży pn. „Ja i mój świat” .

3.

Wielkopolskie Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu
Ufundowanie przez Centrum nagród dla laureatów konkursu „Teraz Europa,
8 Turniej Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej” (9 maja 2012 r.).

4.

Uniwersytet III Wieku w Pile
a) „Warsztaty słowa dla seniorów” ( 5 spotkań, 46 uczestników);
b) „Pasje, książki i …coś”, rozmowy dorosłych czytelników przy książce
i własnych zainteresowaniach (2 spotkania, 18 uczestników);
c) udział seniorów w 11. Ogólnopolskim Tygodniu Głośnego Czytania Dzieciom,
(1 - 7 czerwca 2012 r.);
d)

„Galeria

Czytelników”,

wystawa

malarstwa

seniorów

w

filii

nr

3

(40 uczestników);
e) „Piła na starej pocztówce”, prelekcja Jerzego Czaińskiego w filii nr 6
(1 spotkanie, 40 uczestników);
f) „Wiek XX na znaczkach pocztowych”, wystawa i prelekcja filatelisty Romana
Wikieła w filii nr 1 ( 1 spotkanie, 30 uczestników).
5.

Stowarzyszenie Dogonić Radość
Udział członków Stowarzyszenia w 11. Ogólnopolskim Tygodniu Głośnego Czytania
Dzieciom (1-7 czerwca 2012 r.).
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Grupy nieformalne
1.

Grupa Artystyczna Poka Poka i Chmura Artystyczna
Współorganizacja

wieczoru

multimedialnego

„Wiersze

Tomasza

Perlicjana”

(22 marca 2012 r.).
2.

Grupa projektowa Nioska
Współorganizacja warsztatów artystycznych „Lala Lolka” w ramach projektu
pn. „Książka jest OK.!”

WYDZIAŁ ADMINITRACYJNO - INWESTYCYNY
W ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi Wydział
wykonywał

projekty

plakatów

i

zaproszeń

na konferencje

organizowane

przez

stowarzyszenia oraz inne materiały związanych z ich działalnością statutową. Od wielu lat
takim wsparciem objęte jest Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. Bożej Stanisławy
Leszczyńskiej w Pile, które w tym roku zaangażowało się w akcję charytatywną w ramach
inicjatywy na rzecz budowy hospicjum w Pile ( wykonanie plakatów na koncert „Mozart
kameralnie”, koncert kolęd i pastorałek Chóru „Halka”, plakat promujący przekazywanie
1% podatku „Podaruj 1% Twojego podatku dla hospicjum”, broszurki informacyjne itp.
materiały informacyjne). Ponadto opracowano i wydrukowano druki okolicznościowe dla
Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników oraz dla pilskiego Oddziału
Związku Sybiraków.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
W 2012 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) Powiatowym Kołem Związku Hodowców Koni Wielkopolskich;
5) Powiatowym Związkiem Spółek Wodnych w Pile;
6) Gminną Spółką Wodną Wysoka;
7) Spółką Wodno-Melioracyjną Ujście;
8) Spółką Melioracyjno-Drenarską Mirosław;
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9) Spółką Wodno-Melioracyjną Piła;
10) Gminną Spółką Melioracyjną Wyrzysk;
11) Spółką Melioracyjną Rzadkowo;
12) Gminną Spółką Wodną Miasteczko Krajeńskie;
13) Gminną Spółką Wodną w Łobżenicy;
14) Gminną Spółką Wodną w Białośliwiu;
15) Spółką Drenarską w Zelgniewie;
16) Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych EFFATA.

W ramach współpracy z tymi organizacjami zorganizowane były spotkania
poświęcone aktualnym sprawom związanym z rolnictwem i ochroną środowiska.
Dnia 21 lutego 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Morzewie, w którym oprócz grupy rolników uczestniczył także Etatowy
Członek Zarządu Powiatu. Spotkanie zorganizowane przez Powiatowy Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Pile poświęcone zostało omówieniu spraw związanych
z rolnictwem prowadzonym na terenie Wielkopolski.
W dniu 25 maja 2012 r. Starosta Pilski uczestniczył w otwarciu Regionalnego
Centrum Sadownictwa w Pobórce Wielkiej, które obsługiwać będzie sadowników
skupionych w Białośliwskiej Spółdzielczej Grupie Producentów Owoców – Sady Krajny.
W dniu 2 września 2012 r. Powiat Pilski wspólnie z Gminą Kaczory, Powiatowym
Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Radą Powiatowej Wielkopolskiej
Izby Rolniczej zorganizował Powiatowo-Gminne Dożynki w Rzadkowie, w ramach których
przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
W dniu 12 grudnia 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych EFFATA została zorganizowana
debata klimatyczna w ramach projektu pn. „Dobry klimat dla powiatów”. Spotkanie
poświęcone zostało stymulowaniu praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym
nakierowanym na ochronę klimatu i akceptację dla jego zmian. W programie „Dobry klimat
dla powiatów” uczestniczyło 114 jednostek samorządowych.

Ponadto w 2012 roku Powiat Pilski udzielił wsparcia finansowego z przeznaczeniem
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dziewięciu działającym na terenie Powiatu
Pilskiego spółkom wodnym na łączną kwotę 45 498,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące
przekazanego dofinansowania przedstawia poniższa tabelka:
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Lp.

Nazwa spółki objętej
wsparciem

Nazwa wspieranego
zadania

Kwota

1.

Spółka WodnoMelioracyjna Ujście

bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych
w miejscowości:
Nowa Wieś Ujska

5 373,00 zł

bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych
w miejscowości:
Mirosław

5 000,00 zł

Spółka WodnoMelioracyjna Piła

bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych
w miejscowości:
Piła - Kalina

4 125,00 zł

4.

Gminna Spółka
Melioracyjna Wyrzysk

bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych
w miejscowości:
Pracz, Wyciąg i Gromadno

5 000,00 zł

5.

Spółka Melioracyjna
Rzadkowo

6.

Gminna Spółka Wodna
Miasteczko Krajeńskie

bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych
w miejscowości:
Miasteczko Huby

5 000,00 zł

Gminna Spółka Wodna
w Łobżenicy

bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych
w miejscowości:
Dźwierszno Wielkie, Kruszki
i Liszkowo

5 000,00 zł

8.

Gminna Spółka Wodna
w Białośliwiu

bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych
w miejscowości:
Dębówko Nowe

5 000,00 zł

9.

Spółka Drenarska
w Zelgniewie

bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych
w miejscowości:
Zelgniewo

5 000,00 zł

2.

3.

7.

Spółka MelioracyjnoDrenarska Mirosław

bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych
w miejscowości:
Krzewina

RAZEM
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W ramach wsparcia pozafinansowego dla organizacji pozarządowych w zakresie
objętym Programem, pracownicy Wydziału brali udział w spotkaniach organizowanych
przez

wymienione

wyżej

organizacje

rolnicze.

Ponadto

uczestniczyli

w walnych

zgromadzeniach spółek oraz służyli pomocą merytoryczną w realizacji zadań statutowych
takich organizacji pozarządowych jak: Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Pile; Gminna
Spółka Wodna Wysoka; Spółka Wodno-Melioracyjna Ujście; Spółka Melioracyjno-Drenarska
Mirosław; Spółka Wodno-Melioracyjna Piła.

WYDZIAŁ OŚWIATY
Wydział Oświaty, jak i szkoły oraz placówki oświatowe prowadzone przez Powiat
Pilski realizują szeroką współpracę z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi. Zakres tej współpracy obejmuje bardzo szerokie spektrum
działalności, począwszy od organizacji konkursów, imprez i akcji oświatowych, poprzez
upowszechnianie sportu, turystyki,

promowanie ważnych idei społecznych, takich jak:

wolontariat, pomoc społeczna, profilaktyka prozdrowotna, przeciwdziałanie patologiom
społecznym w szkołach i placówkach na nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów
ponadlokalnych i międzynarodowych kończąc. Wzajemność czy partnerstwo to terminy
najbardziej odpowiadające obrazowi tej dynamicznie rozwijającej się współpracy.

Poniżej

opisano

współpracę

z

organizacjami

pozarządowymi

jednostek

nadzorowanych przez Wydział Oświaty.



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile

Uczniowie ZSP Nr 1 w Pile angażowali się w różne akcje charytatywne i wolontarystyczne,
w ramach których uczestniczyli w zbiórce plastikowych nakrętek na rzecz pomocy
w leczeniu lub zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla nieuleczalnie chorych dzieci (w ciągu
roku szkolnego w ZSP Nr 1 zebrano ok. 700 kg nakrętek) oraz zorganizowali szkolną akcję
pomocy dla pilskiego schroniska dla zwierząt w Gładyszowie, pn. „Puszka dla Puszka”
(zbiórka puszek aluminiowych, a następnie przekazanie środków z ich sprzedaży na zakup
karmy- zakupiono 100 kg karmy).

72

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi (…)” za 2012 rok


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej

w Pile
Współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi

stanowi

ważny

element

procesu

wychowawczego ZSP nr 2 w Pile zapisany w Programie Wychowawczym. Od wielu lat
młodzież włączana jest we współpracę z różnymi organizacjami działającymi w środowisku
pilskim. Na terenie placówki działają dwie organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie
„Klasa policyjna w Pile” oraz Fundacja „Nasza szkoła”. Fundacja jest organizacją pożytku
publicznego pozyskującą środki z 1% odpisu od podatku PIT, które przeznacza
na wspieranie działalności edukacyjnej dla uczniów z najbiedniejszych rodzin.
Ponadto:
1.

współpraca z Pilskim Klubem Amazonek przy organizacji programu profilaktyki
zdrowia piersi;

2.

w ramach współpracy z Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT
młodzież klas pierwszych uczestniczyła w programie „Bezpieczne dorastanie bez
narkotyków i dopalaczy”;

3.

współpraca z przedstawicielami stowarzyszenia Pilska Rodzina Katyńska przy
organizacji Apelu Katyńskiego, uroczystość odbyła się przy obelisku płk. Eugeniusza
Bohdziewicza;

4.

działające w ZSP nr 2 koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci współpracowało z Pilskim
Bankiem Żywności w zakresie rozdzielania żywności wśród uczniów z niezamożnych
rodzin.



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile

Podobnie

jak

w

latach

poprzednich

uczniowie

i

nauczyciele

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile prowadzili współpracę ze Stowarzyszeniem Centrum
Wolontariatu w Pile (około 30 osób), w zakresie zbiórki żywności oraz pomocy w realizacji
zadań związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi.
Ponadto ZSP Nr 3 w Pile realizuje także zadania wynikające ze współpracy
z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Fundacją im. R. Schumana w Warszawie,
Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności w Warszawie, Polską Izbą PrzemysłowoHandlową Budownictwa – Sekcja Szkół Budowlanych w Warszawie, UNICEF – w ramach
Klubu Szkół UNICEF, Cech Rzemiosł Różnych w Pile. Zadania te dotyczą m.in.
nowoczesnych metod i form dydaktycznych, poszerzania wiedzy na temat Unii Europejskiej,
promocji

podstaw

przedsiębiorczości,

przedstawienia
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w budownictwie, praw dziecka, problemów dot. ochrony środowiska i dóbr kultury, udział
w konkursach i olimpiadach.



Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
1. współpraca Szkolnego Koła PCK z Centrum Wolontariatu w Pile w zakresie akcji
organizowanych przez Centrum Wolontariatu: pomoc ludziom niepełnosprawnym,
udział w warsztatach, odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej i w Domach Dziecka;
2. współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem – Zarząd Rejonowy w Pile w zakresie
popularyzacji honorowego krwiodawstwa oraz pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz poprzez udział młodzieży w konkursach o tematyce zdrowego stylu życia;
3. w ramach współpracy z Pilskim Bankiem Żywności uczniowie ZSE w Pile
uczestniczyli w świątecznych zbiórkach żywności oraz w akcjach „PODZIEL SIĘ
POSIŁKIEM”.



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy
1.

współpraca z Nadnoteckim Szkolnym Związkiem Sportowym w Pile (udział
uczniów w zawodach sportowych);

2.

Media

regionalne,

Fundacja

ORANGE

(w

partnerstwie

Wydawnictwo

Pedagogiczne OPERON) w zakresie:
- udział w programie „Szkoła bez Przemocy”;
- zorganizowanie Dnia Szkoły bez Przemocy;
- udział w konkursie plastycznym na temat przeciwdziałania agresji w szkole;
- udział nauczycieli w warsztatach i szkoleniach z zakresu profilaktyki, przemocy
i uzależnień;
- udział uczniów w systematycznie prowadzonych zajęciach psychoedukacyjnych,
3. współpraca ze Stowarzyszeniem Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej
w Warszawie (coroczny udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Tęcza” przeprowadzanym przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie);
4. współpraca z organizacją Reba – Organizacja Odzysku S.A.

(zbiórka baterii

na terenie szkoły „ Z REBĄ zbieramy baterie modernizujemy szkołę”);
5. współpraca ze Stowarzyszeniem Formacja Dźwierszno O.M.M.P (udział uczniów
w przemarszu ulicami Łobżenicy z okazji Święta Trzech Króli);
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6. współpraca z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w Poznaniu –
realizatorem projektu UE pn. „Nowoczesny Ogólniak - Kompletny Uczeń”
w ramach Projektu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, trwający
od października 2012 r. do czerwca 2014 r.



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku
1. współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Wyrzyska;
2. współpraca z Fundacją Generation Europe – szkoła otrzymuje w ramach współpracy
Kalendarze Europejskie (każdy obywatel UE może mieć wpływ na wygląd takiego
Kalendarza, gdyż poprzez udział w konkursie można zaprojektować okładkę
publikacji);
3. współpraca z Fundacją Wiatrak z Bydgoszczy - warsztaty z wolontariuszami, którzy
aktualnie przebywają w Polsce na WOLONTARIACIE EUROPEJSKIM i pracują
w bydgoskich

placówkach.

Celem

spotkania

było

omówienie

wiadomości

o euro-wolontariacie, wymiana informacji kulturowych oraz utrwalenie języka
angielskiego;
4. współpraca z klubami sportowymi, poprzez udział uczniów szkoły w zawodach
i rozgrywkach sportowych:
- TSK „Orzeł” – Osiek n/Notecią,
- KS „Pogoń” – Łobżenica,
- KS „Łobzonka” – Wyrzysk,
- „Sokół” - Kościerzyn Wielki,
- „Korona” Dębno,
- KSB Nieżychowo,
- Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile,
6. w ramach w współpracy z Fundacją ORANGE zorganizowano Dzień Szkoły bez
Przemocy - „Kibicujemy Fair Play”, udział uczniów w programie „Szkoła bez
Przemocy”;
7. współpraca z organizacją Reba – Organizacja Odzysku S.A. (zbiórka baterii na terenie
szkoły).
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku, poprzez swoją
otwartość na dialog i współpracę ze środowiskiem zewnętrznym stwarza uczniom
dodatkowe możliwości rozwoju, uświadomienia sobie i wykorzystania ich własnego
potencjału, wyjścia na zewnątrz i współdziałania na rzecz innych, oraz przygotowuje
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do pełnienia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela. Organizacje pozarządowe
pomagają szkole w edukacji obywatelskiej, w wyrównywaniu szans oraz w rozwoju
wolontariatu. Działania szkoły miały na celu kształtowanie w uczniach otwartej
i prospołecznej postawy oraz wspieranie aktywności obywatelskiej młodzieży.

 Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
W ramach zawiązanej współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Edukacji w Pile,
a Ogólnopolskim

Stowarzyszeniem

Pracowników

Służb

BHP

Oddział

w

Pile

zorganizowano:
1. W dniu 27.04.2012 r. konferencję w ramach obchodów Światowego Dnia
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia pod patronatem Wielkopolskiej Strategii
Ograniczania Wypadków Przy Pracy;
2. szkolenie w zakresie bezpieczeństwa wykonywania pracy na wysokości i zasad
doboru sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (25.05.2012 r.)
3. szkolenie pn. „Czynniki chemiczne w zakładzie pracy” (22.06.2012 r.).



Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Pile

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Organizowanie przez poradnię pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
szkoleń specjalistycznych dla psychologów i pedagogów. Psycholodzy Zespołu Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznych pełnią w Oddziale pilskim PTP następujące funkcje:
- Przewodnicząca Oddziału PTP w Pile – mgr Alina Drozdowicz
- Sekretarz Oddziału PTP w Pile – mgr Klaudia Giese-Szczap
- Sędzia Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym

PTP w Warszawie – mgr Alina

Drozdowicz.
Polski Związek Niewidomych
Prowadzi konsultacje specjalistyczne oraz pozyskuje wyposażenie niezbędne w diagnozie
i terapii dzieci niewidomych i słabo widzących.
Polski Związek Głuchych
Prowadzi konsultacje specjalistyczne oraz pozyskuje wyposażenie niezbędne w diagnozie
i terapii dzieci niesłyszących i słabo słyszących.
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Koło Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa
Zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego rodzicom, zapewnia pomoc przy
organizowaniu spotkań rodziców, organizuje konsultacje dzieci z Zespołem Downa.



Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile

Młodzieżowy
Sportowego

Dom

Kultury

„ISKRA”

„ISKRA”

działającego

wspiera

przy

MDK

działalność
poprzez

Uczniowskiego

bezpłatne

Klubu

udostępnianie

pomieszczeń na zajęcia organizowane przez Klub: sala szachowa, sala taneczna.
Młodzieżowy Dom Kultury kontynuował współpracę z Klubem także w zakresie organizacji
turniejów szachowych, turniejów tańca towarzyskiego, szkoleń dzieci i młodzieży
w akrobatyce sportowej.
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PODSUMOWANIE
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji, pomocniczości i jawności.
Współpraca pozwala na kontynuację współdziałania z najbardziej aktywnymi,
kompetentnymi i sprawnymi organizacyjnie podmiotami, z którymi Powiat Pilski
współpracuje od wielu lat i realizuje wspólnie zadania w wielu sferach życia społecznego,
celem zaspokajania potrzeb mieszkańców terenu wspólnego działania. Aktywna działalność
organizacji pozarządowych i prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną
cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym działalność
lokalną.
Podobnie jak w latach poprzednich, współpracę w 2012 roku charakteryzowała duża
różnorodność w zakresie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe
dofinansowywanych ze środków Powiatu Pilskiego. Ponadto organizacje pozarządowe
mogły korzystać również z wielu form pozafinansowego wsparcia swojej działalności
statutowej,

stanowiącego

nieposiadającym

własnej

główny
bazy

atut

powiatu.

lokalowej

Organizacjom

umożliwiano

pozarządowym

bezpłatne

wynajęcie

sal

konferencyjnych na potrzeby zorganizowania konferencji, zebrań statutowych, spotkań itp.,
fundowano nagrody, medale, puchary na zawody sportowe, olimpiady, konkursy
organizowane przez organizacje pozarządowe, projektowano, drukowano dla organizacji
zaproszenia, plakaty, broszurki informacyjne na wydarzenia/ imprezy, wspierano również
poprzez objęcie przez Starostę Pilskiego imprezy patronatem honorowym, podnosząc w ten
sposób rangę wydarzenia.
Dlatego też, zarówno Rada Powiatu w Pile, jak i Zarząd Powiatu w Pile zamierzają
kontynuować systematyczną współpracę z organizacjami pozarządowymi, realizując
wspólnie działania służące podnoszeniu, jakości życia mieszkańców powiatu.

Opr. Monika Kolankowska
na podstawie materiałów
dostarczonych przez poszczególne
wydziały Starostwa Powiatowego w Pile
oraz jednostki mu podległe
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