Załącznik
do uchwały Nr 90/194/2016
Zarządu Powiatu Kartuskiego
z dnia 25.05.2016 r.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy
Samorządu Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2015 roku

Program przyjęto do realizacji uchwałą Nr XLIV/357/2014 Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 13 listopada 2014 r. Jego głównym celem było budowanie i wzmacnianie dialogu
społecznego pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Samorządem Powiatu Kartuskiego,
a także zwiększenie partycypacji społecznej w wyznaczaniu kierunków działań Samorządu.
Program podlegał konsultacjom społecznym przy szerokiej współpracy z przedstawicielami
sektora pozarządowego. Efektem programu miał być przede wszystkim udział organizacji
pozarządowych w rozwiązywaniu i niwelowaniu problemów społecznych Powiatu.
W powiecie kartuskim na dzień 04.05.2016 r. zarejestrowanych jest 407 organizacji
pozarządowych, w tym 272 organizacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
(w tym 13 w likwidacji), 83 kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe zarejestrowane
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach oraz 52 ochotnicze straże pożarne. Inną formą
organizacji pozarządowych są stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane także w Starostwie
Powiatowym, ale nie posiadające osobowości prawnej.
Najwięcej organizacji pozarządowych ma swoją siedzibę w gminach miejsko-wiejskich,
czyli w gminie Kartuzy (77 stowarzyszeń rejestrowych, 21 klubów sportowych
i uks-ów, 11 ochotniczych straży pożarnych, razem 109 organizacji) i gminie Żukowo
(76 stowarzyszeń rejestrowych, 8 ochotniczych straży pożarnych, 27 klubów sportowych
i uks-ów, razem 111 organizacji). Trzecią gminą, w której notuje się dużą liczbę organizacji
pozarządowych jest gmina Stężyca (6 ochotniczych straży pożarnych, 27 stowarzyszeń
rejestrowych, 10 klubów sportowych i uks-ów, razem 43 organizacje). Najmniej organizacji
zarejestrowanych jest w gminie Chmielno (6 ochotniczych straży pożarnych, 3 uczniowskie
kluby sportowe i 13 stowarzyszeń rejestrowych, razem 22 organizacje).
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W powiecie kartuskim działają także oddziały terenowe organizacji, które siedziby
swoich organizacji macierzystych mają poza terenem powiatu. Nie posiadają one odrębnej
osobowości prawnej i określenie ich liczby jest trudne ze względu na to, że nie zgłaszają swoich
oddziałów w Starostwie Powiatowym.
Organizacje pozarządowe w powiecie kartuskim najczęściej działają w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz szeroko rozumianej działalności na rzecz
społeczności lokalnych, rozwoju wsi czy sołectwa. Poniższa tabela i wykres ilustrują sfery
działalności organizacji pozarządowych na terenie powiatu (w tabeli nie ujęto stowarzyszeń
będących w likwidacji).
Obszar działania

Liczba organizacji

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

107
86

Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa

52

Kultura, sztuka, ochrona dóbr i tradycji, działalność na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej, wspieranie
osób potrzebujących

38
38

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

28

Rozwój gospodarczy i lokalna przedsiębiorczość

13

Ochrona zwierząt, ekologia i ochrona środowiska

14

Turystyka i rekreacja

5

Ochrona i promocja zdrowia

6

Inne

5

Współpraca międzynarodowa

2

Współpraca międzynarodowa

2

Inne

5

Ochrona i promocja zdrowia

6

Turystyka i rekreacja

5

Ochrona zwierząt, ekologia i ochrona środowiska

14

Rozwój gospodarczy i lokalna przedsiębiorczość

13

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

28

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy…

38

Kultura, sztuka, ochrona dóbr i tradycji, działalność na…

38

Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa

52

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności…

86

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

107
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Status organizacji pożytku publicznego (OPP) posiada obecnie 29 organizacji
pozarządowych. Znowelizowana w 2010 r. ustawa o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie wprowadziła nowe zasady otrzymywania tego szczególnego statusu. Bowiem
oprócz wymogów stałych, organizacja musi działać nieprzerwanie dwa lata. Ponadto
organizacje te muszą spełnić obowiązek sprawozdawczy, aby być uprawnione do otrzymania
1 %. W tym roku obowiązek ten spełniło 28 organizacji. Listę organizacji uprawnionych do
otrzymania 1 % publikuje co roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2015
roku 25 OPP skorzystało z możliwości otrzymania 1 % podatku za 2014 rok, to 3 organizacje
więcej niż w 2014 roku i 5 organizacji więcej w porównaniu z 2013 rokiem. Poniższa tabela
obrazuje wysokość przekazanego podatku.
Kwota 1 % w zł
Lp

Nazwa organizacji

Podatek za
2009 r.
(w zł)

Podatek za
2010 r.
(w zł)

Podatek
za 2011 r.
(w zł)

Podatek za
2012 r.
(w zł)

Podatek za
2013 r.
(w zł)

Podatek za
2014 r.
(w zł)

1.

Kartuskie Centrum Caritas

93 216,70

131 372,03

147 693,60

90 420,40

105 545,10

129 926,20

84 066,30

65 480,00

69 731,30

53 663,03

62 399,24

81 340,20

14 761,50

20 384,00

26 521,40

52 346,40

52 051,40

40 098,07

15 752,60

32 873,70

24 581,62

23 757,50

29 126,40

23 843,00

32 414,60

26 028,70

18 516,30

15 917,00

16 501,60

13 322,40

42 761,50

8 977,94

16 681,98

24 423,66

14 435,50

13 199,17

11 606,00

10 446,90

10 586,90

8 671,00

11 279,00

6 322,60

8 154,80

8 244,90

9 709,90

5 705,00

5 891,70

7 988,00

15 443,56

13 214,60

4 479,20

5 127,60

2 189,40

3 042,00

3 924,80

-

4 011,30

6 459,90

5 475,90

3 736,87

Fundacja Pomocy
Dzieciom
2.
Niepełnosprawnym
„Uśmiech Dziecka”
Stowarzyszenie „Tacy
3.
Sami”
Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy
Niepełnosprawnym
Wychowankom
4.
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Żukowie
Stowarzyszenie „Kolegiata
5.
Kartuska” w Kartuzach
Kaszubska Fundacja
Rehabilitacji Osób
6.
Niepełnosprawnych
„Podaruj Trochę Słońca”
Stowarzyszenie Przyjaciół
7.
Jedynki w Kartuzach
Stowarzyszenie Edukacja
8.
Plus Integracja
Stowarzyszenie „Jesteśmy
9.
Razem”
Fundacja „Zdrowie na
10.
Końskim Grzbiecie”
11.

Stowarzyszenie Zespołu
Tanecznego Perełki

3 084,10

2 640,00

3 764,00

-

662,50

1 060,20

12.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Katolickiej w
Kartuzach

384,90

1 691,60

1 931,80

1 505,70

6 602,60

3 606,30
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13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

GKS Cartusia 1923
Stowarzyszenie na Rzecz
Kultury Kaszubskiej „Na
Kraju"
„Rozwiń Skrzydła”
Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Wsi i Wspierania
Kultury „Kiełpie”
Pomorskie Stowarzyszenie
Charytatywne na Rzecz
Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie
„Dla Zdrowia”
Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej im.
Ppor. Klemensa Wickiego
w Pępowie
Zrzeszenie KaszubskoPomorskie Oddział w
Baninie
Stowarzyszenie Klubu
Sportowego „Gryf
Goręczyno”
Fundacja „Nasze Dzieci”
Gminny Klub Sportowy
Żukowo
Stowarzyszenie
„Ad Intende – z Sercem”
Akademicki Klub
Jeździecki Trójmiasto
Fundacja Promocji Sztuki
im. Gabriela Faure
Gminny Klub Sportowy
„Cartusia” w Kartuzach
Stowarzyszenie „Szkoła
w Borczu Spełnia
Marzenia”
Ogółem:

528,50

3 321,10

1 910,20

4 334,40

1 591,20

2 274,10

393,60

1 243,30

1 892,60

3 289,10

-

877,30

1 481,80

2 131,00

676,60

-

673,80

1 290,70

-

-

654,20

1 118,60

919,10

865,40

750,80

-

165,90

103,10

237,10

194,00

53 566,80

36 039,30

-

-

-

-

13 192,70

25 681,80

-

19 231,70

28 629,50

31 299,60

2 604,60

3 489,40

-

1 596,30

1 134,90

2 147,30

-

2 914,20

-

531,30

1 195,40

2 462,70

28 710,90

-

-

-

-

-

1 417,40

-

-

-

-

1 086,80

-

-

-

33 156,50

45 447,30

43 409,80

-

-

-

2 345,62

2 817,56

3 991,60

-

-

-

-

-

141,10

-

-

-

-

-

8 843,00

-

-

-

-

8 466,30

-

428 218,46

396 174,47

343 508,80

351 358,19

403 272,50

426 368,41

Źródło: Ministerstwo Finansów

Zlecanie realizacji zadań publicznych
Roczny Program Współpracy realizowany był w oparciu o ustalone formy współpracy.
Jedną z podstawowych form było zlecanie realizacji zadań publicznych, które odbywało się
na zasadzie wsparcia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji.
Zarząd Powiatu Kartuskiego w 2015 r. ogłosił dwa otwarte konkursy ofert, do których
złożono 121 ofert. Dwa zadania zlecono do wykonania poza konkursem na mocy art. 19 a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu Kartuskiego
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zlecił realizację przedmiotowych zadań w formie wspierania przekazując dotacje w kwotach
10 000,00 zł i 3 000,00 zł.
W budżecie Powiatu Kartuskiego na realizację zadań publicznych w 2015 r.
przeznaczono 350 000,00 zł z czego przyznano 338 000,00 zł na realizację 101 umów.
Zaspokojenie potrzeb finansowych organizacji wnioskujących o dotację nie jest
możliwe. Organizacje, co roku wnioskują o kwoty, co najmniej dwa razy wyższe niż
przewidziane w konkursie. Jako przykład niewystarczającej ilości środków podać należy
konkursy ogłaszane w zakresie kultury fizycznej i sportu, co przedstawia zestawienie.
Wartość dotacji (w zł) w latach 2010-2015

Dotacje
z zakresu sportu

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Wnioskowane

334 784,55

410 421,04

195 259,65

359 735,00

272 331,80

307 895,50

Przeznaczone

100 000,00

102 500,00

75 000,00

90 000,00

97 950,00

90 000,00

Przekazane

99 800,00

102 500,00

75 000,00

90 000,00

97 950,00

90 000,00

Kolejna tabela przedstawia wysokość środków finansowych przyznawanych
w ramach dotacji na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe i kwoty
wnioskowane o dotacje ogółem w latach 2004-2015:
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Razem

Kwota wnioskowana
na realizację zadań
publicznych
(w zł)
201 488,00
336 665,00
812 618,90
918 847,95
826 784,53
926 228,30
645 581,20
898 303,00
773 188,98
858 537,67
7 198 243,53

Kwota przyznana na
realizację zadań
publicznych
(w zł)
94 750,00
96 500,00
96 220,00
189 870,00
222 240,00
315 200,00
300 170,00
320 100,00
217 600,00
259 760,00
293 950,00
338 000,00
2 406 698,00

Ilość
złożonych
ofert
59
58
47
69
110
122
121
122
97
121
116
123
1 165

Ilość ofert,
które
otrzymały
dotację
50
45
32
61
58
77
81
78
67
77
79
101
806

Liczba
organizacji,
które złożyły
oferty
32
27
42
40
58
67
74
64
62
82
84
632

Projekty realizowano na podstawie ustalonych w programie zadań priorytetowych,
na które ogłaszano konkursy. Następna tabela obrazuje strukturę i rodzaje zadań priorytetowych
wykonywanych przez organizacje pozarządowe wraz z liczbą beneficjentów korzystających
z tych zadań lub rezultatami ich realizacji:
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Dotacje na realizacje zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego
1. Zakres upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (ogólna kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań: 90 000,00 zł)
Zadania szczegółowe:
1. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu kartuskiego,
2. Popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego.
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

1.

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
„Radunia”

2.

Uczniowski Klub Sportowy TROPS

„Święto Piłkarza – Trzecie Urodziny
Koła Sportowego Radunia Glincz”
„Popularyzacja rekreacji ruchowej
i aktywnych form spędzania czasu
wolnego”

Wysokość
dotacji
1 000,00 zł
5 640,00 zł

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

Ogólnopolskie Amatorskie Zawody
Kajakowe „Hydroaktywni 2015”

4 200,00 zł

4.

Wędkarski Klub Sportowy „Kaszub”

„Wędkarstwo Naszą i Waszą Pasją”

1 200,00 zł

5.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Mściszewice

„Biegi papieskie po raz V”

1 000,00 zł

6.

Fundacja „Morena”

„XXI Turniej w Zapasach im. H.
Boreckiego i E. Wojdy”

3 000,00 zł

7.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń
Wiejskich w Chwaszczynie

3.

8.

Uczniowski Klub Sportowy WIKING

„Prowadzenie zajęć sportowo –
tanecznych usprawniających
i poprawiających kondycję fizyczną
i sprawność ruchową”
Organizacja regat „Otwarte Żeglarskie
Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego”
i regaty „O Puchar Starosty
Kartuskiego”

Liczba beneficjentów, rodzaj działań, finansowy
wkład własny do zadania (FWW)
ok. 1000 osób, organizacja imprezy rekreacyjnosportowej Dzień Piłkarza, FWW 11,52 zł

Liczba
wolontariuszy
4

30 osób, zajęcia dla dzieci i młodzieży na basenie
(min. nauka pływania), FWW 0,00 zł

1

50 uczestników, 200 widzów, organizacja
ogólnopolskich amatorskich zawodów kajakowych
wraz z pokazem technik ratowniczych, mistrzostw w
rolowaniu kłody i koncertu, FWW 14 400,00 zł
119 uczestników, impreza plenerowa o charakterze
otwartym - zawody wędkarskie, FWW 120 zł

0
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150 uczniów, 40 opiekunów, 300obserwatorów,
impreza otwarta – biegi papieskie, FWW 2 756,50 zł
101 zawodników, 150 widzów, organizacja turnieju
zapaśniczego dla młodzików i kadetów w zapasach
w stylu klasycznym, FWW 600,00 zł

16
1

2 000,00 zł

18 pań, zajęcia taneczne, FWW 2 000,00 zł

2

1 700,00 zł

72 zawodników, dwudniowe regaty żeglarskie,
FWW 0,00 zł
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9.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń
Wiejskich w Kożyczkowie

„Aktywne Sportowo Kożyczkowianki”

2 000,00 zł

30 osób, zajęcia z fitnessu, FWW 0,00 zł

2

10.

Pomorski Klub Karate KYOKUSHIN

„Karate Kyokushin – aktywną formą
spędzania wolnego czasu”

2 200,00 zł

25 osób,(10 osób uzyskało certyfikat i stopień
szkoleniowy),zajęcia z karate, FWW 930,00 zł

1
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11.

Kaszubski Klub Żeglarski „DULKA”

„Organizacja regat żeglarskich”

2 100,00 zł

380 osób, 63 jachty, organizacja regat dla
mieszkańców powiatu kartuskiego o charakterze
otwartym, FWW 645,00 zł,

0

12.

Gminny Klub Sportowy „Cartusia”
w Kartuzach

„Organizowanie zawodów i imprez
sportowo rekreacyjnych dla
mieszkańców Powiatu Kartuskiego z
zakresu kolarstwa i zapasów”

7 400,00 zł

I Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i
Żaków w MTB, Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy
o Puchar Kaszub, FWW – 3 957,38 zł

13

13.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi
„Przyjazna Wieś Kaszubska”

XX Powiatowe Biegi Uliczne
„Brzegami Raduni”

2 500,00 zł

351 uczestników, biegi uliczne o zasięgu
powiatowym, FWW 313,92 zł

10

14.

Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki
w Kartuzach

5 000,00 zł

10 drużyn ze szkół powiatu kartuskiego, rozgrywki
ligowe w piłce nożnej, FWW 1 247,65 zł

2

2 500,00 zł

46 uczestników, organizacja turnieju tenisa
stołowego dla dziewcząt i chłopców, FWW 732,05 zł

0

2 500,00 zł

22 osoby, przeprowadzenie zajęć z elementami
jogi, FWW 299,30 zł

1

15.

Uczniowski Klub Sportowy LIS

„V Edycja Powiatowej Ligi Piłki
Nożnej dla uczniów szkół
podstawowych powiatu kartuskiego”
„IX Kaszubski Turniej Tenisa
Stołowego im. Andrzeja Grubby
Sierakowice 2015”
„Zajęcia fizyczne z elementami jogi
dla mieszkańców powiatu
kartuskiego”
Kajakiem na szlaku jezior „Kółka
Raduńskiego”
„Sportowy Dzień Dziecka w Parku
nad Jeziorkiem w Żukowie”
XI i XII Edycja Powiatowej
Gimnazjalnej Ligi Piłki Siatkowej
Dziewcząt”

16.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących
w Żukowie

17.

Stowarzyszenie Warownia Pirsneńska

18.

Gminny Klub Sportowy „Żukowo”

19.

Klub Sportowy „BAT”

20.

Klub Sportowy GOKKEN

„Gokken Cup Żukowo”

21.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
„Klasztorna”

22.

Klub Sportowy ALFA

„Powiatowy dzień fitnessu, tańca
i zdrowia”
„Piłka siatkowa dla najmłodszych –
aktywną formą spędzania czasu
wolnego”

23.

Uczniowski Klub Sportowy TROYAN

„Akademia Siatkarskiego Abecadła
2015”

24.

„Rozwiń Skrzydła”

„Organizacja powiatowych lig
gimnazjalnych w piłce nożnej halowej
oraz piłki nożnej sześcioosobowej”

1 720,00 zł
1 400,00 zł
2 500,00 zł

3 000,00 zł

60 uczestników, organizacja spływu kajakowego,
FWW 1 720,00 zł
brak informacji, impreza sportowa z okazji dnia
dziecka, FWW 300,00 zł
100/120 uczniów, organizacja powiatowych
rozgrywek uczniów gimnazjów w piłce siatkowej,
FWW 829,44 zł
300 zawodników, w tym 40 z pow. kartuskiego,
organizacja turnieju karate Shotokan o charakterze
międzynarodowym, FWW 1 500,00 zł

3
1
1

0

2 000,00 zł

ok. 20 osób, zorganizowanie dnia fitnessu

1

1 350,00 zł

25 uczniów, treningi i rozgrywki zakończone
turniejem mini piłki siatkowej, FWW 1 030,00 zł

1

1 200,00 zł

3 600,00 zł

135 zawodniczek w dwóch turniejach: piłki siatkowej
plażowej „Szuwarek Cup” i turniej Młodziczek
„Troyan Cup”, FWW 1012,82 zł
215 uczniów i 18 nauczycieli, zorganizowanie pięć
turniejów eliminacyjnych oraz finałowego,
FWW 0,00 zł

1

3

7

25.
26.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Heweliusz
Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe
VIGO TUCHOM

„Brazylijskie Jiu Jitsu w Gimnazjum”
Wakacyjne powiatowe rozgrywki piłki
nożnej „Wakacje z piłką” 2015
„Zawody Ogólnopolskie –
Wszechstronny Konkurs Konia
Wierzchowego w Niestępowie”
„XII Wielka Parada Bryczek i Wozów
Drabiniastych oraz VI Mistrzostwa
w jeździe na oklep i powożeniu
bryczkami”
„I Mistrzostwa Kaszub w pływaniu na
rowerkach wodnych”

2 410,00 zł
1 400,00 zł

16 uczniów, treningi dla uczniów z Brazylijskiego Jiu
Jitsu, FWW 5,93 zł
ok. 150 uczestników, rozgrywki w piłce nożnej dzieci
i młodzieży, FWW 1 131,40 zł

2
2

2 500,00 zł

ok. 200 osób, organizacja ogólnopolskich zawodów
konia wierzchowego, FWW 15 626,51 zł

11

1 000,00 zł

ok. 1000 uczestników, 40 bezpośrednich
realizatorów, impreza plenerowa, FWW 200,00 zł

0

2 550,00 zł

100 zawodników, zawody w pływaniu na rowerkach
wodnych, FWW 949,92 zł

3

„Zumba czyli taneczny aerobik”

1 630,00 zł

55 osób, zajęcia z zumby, FWW 470,00 zł

1

Uczniowski Klub Sportowy FLOREK

Organizacja regat „Otwarte Żeglarskie
Mistrzostwa Kaszub” i „Błękitna
Wstęga Jeziora Kamienieckiego”

1 700,00 zł

21 zawodników, organizacja regat na Jeziorze
Kamienieckim, FWW 0,00 zł

8

32.

Stowarzyszenie Kajakowe ICHTYS

„Pływać …każdy może…”

2 000,00 zł

105 uczestników, spływy kajakowe, FWW 2 250,03
zł

1

33.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kartuzach
„Copernicus”

„Organizacja otwartych turniejów
szachowych”

3 000,00 zł

129 uczestników, turnieje szachowe,
FWW 3 260,00 zł

1

34.

Uczniowski Klub Żeglarski „Lamelka”
Kartuzy

3 200,00 zł

64 uczestników, organizacja regat, FWW 1 028,44
zł

1

27.

Akademicki Klub Jeździecki Trójmiasto

28.

„Szczyt Wieżyca” – Lokalna Organizacja
Turystyczna

29.

Klub Sportowy „STOLEM”

30.

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi
Mirachowskiej

31.

35.
36.
37.

Bractwo Przygody Almanak
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Polski Związek Wędkarski
Okręg w Gdańsku
Kartuski Klub Szachowy Ormuzd

„Żagle dla wszystkich” –
popularyzacja aktywnej formy
spędzania wolnego czasu
„Nocny Bieg na Orientację – Jesienny
Tułacz 2015”
„Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego w
wędkarstwie spławikowym”
„Grand Prix Kartuz w Szachach
Błyskawicznych”

Ogółem wysokość przyznanych środków

4 000,00 zł
1 000,00 zł
900,00 zł

90 000,00 zł

369 uczestników, zorganizowanie nocnego biegu na
orientację - impreza otwarta, FWW 886,45 zł
41 wędkarzy, impreza plenerowa zawody
wędkarskie, FWW 418,15 zł
25 osób, zorganizowanie turnieju szachowego,
FWW 1 600,46 zł

7
0
0

Ogółem liczba wolontariuszy

118

Z zakresu sportu złożono 41 ofert, z których 4 nie otrzymały dofinansowania, a w tym 1 oferta nie spełniła wymagań formalnych.
Organizacje wnioskowały o 307 895,50 zł.

8

2. Zakres kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (ogólna kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań:
68 000,00 zł)
Zadania szczegółowe:
1. Organizowanie działań mających na celu pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości
kulturowej Kaszub,
2. Wsparcie działań mających na celu promocję filmu, muzyki, sztuki, teatru, tańca, fotografii itd.,
3. Wsparcie ginących zawodów związanych z regionem (krawcowe szyjące stroje regionalne, stolarzy - rekonstruktorów starych mebli,
mechaników pojazdów zabytkowych, bednarzy itd.),
4. Organizacja przeglądów artystycznych w ramach współpracy partnerskiej powiatów,
5. Organizacja Powiatowych Targów Organizacji Pozarządowych.
Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość
dotacji

Liczba beneficjentów, rodzaj działań, finansowy
wkład własny do zadania

Liczba
wolontariuszy

1.

Stowarzyszenie Regionalnego
Zespołu Pieśni i Tańca „Kaszuby”

Mieszkańcy Powiatu Kartuskiego
pielęgnują kulturę jako dziedzictwo
narodowe poprzez działalność i występy
artystyczne Regionalnego Zespołu Pieśni
i Tańca „Kaszuby” z Kartuz

4 000,00 zł

30 członków zespołu promowało folklor kaszubski za
granicą naszego kraju,
FWW 20 610,00 zł

0

2.

Zrzeszenie Kaszubsko
– Pomorskie o/ Banino

„Spotkania z Literaturą i Muzyką Kaszub”

2 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego

„Jarmark Kaszubski” – konkurs
o puchar Starosty Kartuskiego

1 000,00 zł

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
„Klasztorna”

5.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
Zarząd Główny

Lp.

6.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń
Wiejskich w Chwaszczynie

7.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Sołectwa Kolonia

„Historia Kartuz w fotografii utrwalona”
„Organizacja konkursów, przeglądów,
festiwali mających na celu zachowanie
języka kaszubskiego”
„Przygotowanie materiału na płytę CD z
kolędami kaszubskimi autorstwa twórców
z Chwaszczyna (opracowanie aranżacji
utworów, przygotowanie wokalne i
muzyczne całego projektu”
TEATR KASZUBSKI – „Bôjczi” – w
oparciu o wybrane bajki i legendy
kaszubskie

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

1000 osób podczas pokazów i spotkań promujących
kulturę kaszubską, FWW 1 600,00 zł
Brak informacji, organizacja imprezy plenerowej
obrazującej tradycyjny jarmark kaszubski,
FWW 7 935,63 zł
22 uczestników i 20 wolontariuszy, wystawa
fotograficzna stare i współczesne zdjęcia Kartuz,
FWW 4,99 zł

0
0

20

220 osób, organizacja eliminacji powiatowych
Konkursu Recytatorskiego i Literatury Kaszubskiej
„Rodnó Mówa” oraz Powiatowego Konkursu
Piosenki Kaszubskiej, FWW 250,02 zł

1

22 osoby, nagranie płyty z kolędami,
FWW 154,00 zł

6

77 osób (45 uczniów, 32 osoby dorosłe),
przygotowanie przedstawień teatralnych,
FWW 694,30 zł

2

9

8.

Stowarzyszenie „Kaszubianki”

„Najsmaczniejszy Jarmark Dożynkowy”

1 600,00 zł

9.

Stowarzyszenie „Szkolna Przyjaźń”

„Małe wsie, duże zabytki”

1 340,00 zł

10.

Stowarzyszenie „Borowy Las dla
Przyszłości”

„Noc Listopadowa”

4 900,00 zł

11.

Fundacja „Aby chciało się chcieć”

„Fabularyzowany film dokumentalny
o zanikających kaszubskich zwyczajach i
obrzędach”

6 000,00 zł

12.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń
Wiejskich w Paczewie

„Smaki Kaszub w Skandynawii”

6 160,00 zł

13.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń
Wiejskich „Marzëbiónci”
w Długim Krzu

„Warsztaty – ocalić dziedzictwo kulinarne
naszego regionu”

1 000,00 zł

14.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
Kaszubskiego im. Franciszka
Brzezińskiego

„Prezentacja kaszubskiego rzemiosła
ludowego wraz z zajęciami
warsztatowymi w Muzeum Kaszubskim w
Kartuzach”

15.

Stowarzyszenie „Discantus”

„V Letni Festiwal Muzyki Kameralnej –
Sierakowice 2015”

16.

Europejska Fundacja Promocji
Kultury „Wyspa Artystów”

Wydanie płyty dziecięcego zespołu
rockowego „Czarodzieje z Kaszub”

17.

„Szczyt Wieżyca” – Lokalna
Organizacja Turystyczna

18.

Kaszubski Uniwersytet Ludowy

„Wsparcie ginących zawodów związanych
z krawiectwem i hafciarstwem
kaszubskim z terenu Powiatu
Kartuskiego”
„Teatr przestrzenią poznawania,
odkrywania, współdziałania”

Ogółem wysokość przyznanych środków

5 000,00 zł

3 000,00 zł
3 000,00 zł

ok. 2000 gości, jarmark dożynkowy w formie festynu,
FWW 5 033,31 zł
20 szkół. W wyniku projektu powstała tablica
informacyjna opisująca zabytki i dobra kultury
w miejscowości Przyjaźń, FWW 9,99 zł
640 osób, dwudniowe obchody święta
niepodległości w Kartuzach, FWW 1,95 zł

1
1
2

50 osób przy realizacji filmu, 70 osób na pierwszej
pokazie, wyniku projektu powstał film o zwyczajach i
obrzędach kaszubskich,
FWW 9 900,00 zł

0

25 osób, promocja folkloru kaszubskiego oraz
kuchni kaszubskiej na Festiwalu Szwecji,
FWW 1 408,48 zł
50 osób warsztatów kulinarnych, 250 uczestników
pokazu bożonarodzeniowego,
FWW 604,58 zł
720 osób, 9 warsztatów związanych z
pielęgnowaniem dziedzictwa regionalnego:
przędzenie na kołowrotku, muzyka Kaszub,
malarstwo, haft, tkactwo, plecionkarstwo, rogarstwo,
rzeźbiarstwo, FWW 400,00 zł
brak informacji, cykl koncertów podczas V Letniego
Festiwalu Muzyki Kameralnej w Sierakowicach,
FWW 13 311,31 zł
Wydanie 100 szt. płyty, wydanie płyty zespołu
dziecięcego promującego Kaszuby,
FWW 1 720 zł

2

0

5

0

2

3 000,00 zł

17 osób, warsztaty z haftu kaszubskiego,
FWW 557,41 zł

0

3 000,00 zł

30 osób z Polski i Ukrainy, warsztaty teatralne,
FWW 39 071,03 zł

0

53 000,00 zł

Ogółem liczba wolontariuszy

42

Z zakresu kultury złożono 27 ofert, z których 9 nie otrzymało dofinansowania. Organizacje wnioskowały o 176 098,00 zł. Jedna oferta
wpłynęła w trybie poza otwartym konkursem ofert i otrzymała dotację.
10

3. Zakres nauki, edukacji, oświaty i wychowania (ogólna kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań: 95 000,00 zł)
Zadania szczegółowe:
1. Wspieranie działań wychowawczych, edukacyjnych, promujących wartości i postawy społecznie pożyteczne poprzez organizację aktywnych
form spędzania czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ferii letnich i zimowych,
2. Zadania i projekty edukacyjne przeciwdziałające uzależnieniom uczniów szkół ponadgimnazjalnych od narkotyków, alkoholu, tytoniu, internetu
i innych, oraz ryzykownych zachowań seksualnych, połączone z edukacją rodziców,
3. Działania edukacyjne i wychowawcze o zasięgu ponadgminnym mające na celu integrację społeczną osób pełno i niepełnosprawnych,
zwiększenie tolerancji wobec niepełnosprawności,
4. Działania wychowawcze, edukacyjne i międzygeneracyjne wzmacniające więzi międzypokoleniowe – kształtowanie postaw patriotycznych,
pielęgnowanie tradycji lokalnych i narodowych, rozwijanie aktywności obywatelskiej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej,
5. Edukacja w zakresie nowych technologii, w tym techniki komputerowej i wiedzy informatycznej, twórczego myślenia oraz rozbudzanie
zainteresowań naukowych i postaw badawczych,
6. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozwijanie umiejętności uczestnictwa w kulturze,
7. Promocja wolontariatu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
8. Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych w celu profesjonalizacji ich działań m.in. z zakresu prowadzenia księgowości, zagadnień
dotyczących aspektów prawnych prowadzenia organizacji pozarządowych i innych.
Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość
dotacji

Liczba beneficjentów, rodzaj działań, finansowy
wkład własny do zadania

Liczba
wolontariuszy

1.

Fundacja „Zdrowie na Końskim
Grzbiecie”

„Ekstra, Bomba, Szał – kreatywne
formy spędzania czasu wolnego dzieci i
młodzieży z rodzin zagrożonych
patologiami z obszaru Powiatu
Kartuskiego, wspomagające rozwój
społeczny, intelektualny i emocjonalny”

7 000,00 zł

29 uczestników, zajęcia dla osób z rodzin
zagrożonych patologiami, FWW 777,78 zł

0

2.

Stowarzyszenie Edukacja Plus
Integracja

„Planszówki w Baninie – Kontynuacja”

3.

Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji
przy ZSZiO w Kartuzach

„Dobry start drogą do kariery”
edycja II

8 820,00 zł

4.

Stowarzyszenie „Borowy Las dla
Przyszłości”

„Gdzie zaczyna się nieskończoność?
Letnie spotkania zdolnych”

12 280,00 zł

5.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Heweliusz

„Komunikacja z gwiazdami”

3 000,00 zł

Lp.

1 850,00 zł

5x20 oraz w festiwalu 60 osób. Zorganizowanie
pięciu spotkań gier planszowych zakończonych
festiwalem, FWW 678,87 zł
920 uczniów, warsztaty dla uczniów,
FWW 8 622,00 zł
58 uczniów plus 11 opiekunów, organizacja obozu
w formie tygodniowych warsztatów dla zdolnej
młodzieży z powiatu kartuskiego,
FWW 0,00 zł
31 uczniów, zorganizowanie dodatkowych zajęć
z języka angielskiego, informatyki
i astrofizyki, FWW 169,92 zł

2
5

5

6

11

50 osób (niewidomi wraz z opiekunami), wyjazd
edukacyjno – rekreacyjny śladami Unii Lubelskiej,
FWW 31 368,23 zł
330 osób (uczniów, nauczycieli oraz rodziców
uczestniczyło w koncercie), 30 stałych
beneficjentów, organizacja spotkań integracyjnych
osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, FWW
2,00 zł
320 (w tym 82 osoby niepełnosprawne) osób we
wszystkich projektach, wyjazd integracyjny do
kina, teatru oraz na basen, spotkanie z aktorami
teatru lalek, FWW 6 437,98 zł
50 osób, dwudniowa wyprawa na Kujawy do
kolebki norbertanek żukowskich,
FWW 2 589,81 zł
770 uczniów, 74 nauczycieli, edukacja w zakresie
demokracji młodzieży ze szkół na Ukrainie,
FWW 27 800,00 zł
brak informacji, organizacja pikniku historycznowojskowego z inscenizacją wydarzeń
w pierwszych dniach II wojny światowej,
FWW 1 650,00 zł
37 uczestników, organizacja zajęć w różnych
dziedzinach z nauk ścisłych, FWW 10,96 zł

6.

Polski Związek Niewidomych
Okręg Pomorski

Wyjazd rekreacyjno-krajoznawczy
„Śladami Unii Lubelskiej”

4 000,00 zł

7.

„Rozwiń Skrzydła”

„Poznajmy się…”

2 135,00 zł

8.

Stowarzyszenie „Tacy Sami”

„Ja i Ty – integracja nie boli”

4 250,00 zł

9.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
o/ Banino

Wanoga „Młodzëznë” do Strzelna
Kujawskiego – kolebki norbertanek
żukowskich

10.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
„Klasztorna”

„Samorząd uczniowski drogą
w kierunku demokracji”

6 600,00 zł

11.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi
„Przyjazna Wieś Kaszubska”

Piknik historyczno-wojskowy „Pomorze
1939”

14 103,00 zł

12.

Stowarzyszenie Powiatowego Sejmiku
Młodzieży

„MykReatywNi”

3 700,00 zł

13.

Stowarzyszenie „Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Łapalice”

„Wspólne Muzykowanie w orkiestrze
dętej – animacja społeczna młodzieży
i ich rodziców w lokalnych inicjatywach”

9 000,00 zł

50 osób, zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży,
FWW 1 200,00 zł

0

14.

Stowarzyszenie „Akademia Głodnica”

XI Konkurs „Kaszubskie Madonny”

2 000,00 zł

143 uczniów, 27 nauczycieli, zorganizowanie
konkursu „Kaszubskie Madonny”, FWW 0,00 zł

3

15.

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy
Niepełnosprawnym Wychowankom
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego

„Kurtyna w górę”

3 087,00 zł

14 osób niepełnosprawnych, zajęcia teatralne,
FWW 600,20 zł

2

1 375,00 zł

36 osób realizujących projekt plus 650 widzów,
w ramach projektu powstała sztuka teatralna
poruszająca problem uzależnienia od Internetu,
FWW 0,00 zł

19

1800 osób, coroczny zjazd Mikołajów,
FWW 1750,73 zł

0

16.

Stowarzyszenie „Przyszłość”

„Zagubieni w sieci”

17.

„Szczyt Wieżyca” – Lokalna
Organizacja Turystyczna

„Zjazd Mikołajów 2015”

2 000,00 zł

2 000,00 zł

1

7

10

0

1

5

1
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18.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń
Wiejskich „Hopowianki”

„Kultura i my”

2 800,00 zł

110 osób (wyjazd do teatru, opery, karaoke,
zajęcia plastyczne), FWW 2 112,30 zł

1

19.

Fundacja Edukacji i Działań
Społecznych

„Wzmocnienie III sektora w pow.
Kartuskim”

5 000,00 zł

61 uczestników, szkolenia dla organizacji
pozarządowych, FWW 300,00 zł

3

Ogółem wysokość przyznanych środków

95 000,00 zł

Ogółem liczba wolontariuszy

71

Z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania złożono 21 ofert, z których 2 nie otrzymały dofinansowania. Organizacje wnioskowały
o 165 340,00 zł.

4. Zakres ochrony i promocji zdrowia: (ogólna kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań: 22 000,00 zł)
Zadania szczegółowe:
1. Promocja i edukacja w zakresie propagowania krwiodawstwa i transplantologii,
2. Promocja zdrowia psychicznego, poprawa kondycji psychicznej oraz działań sprzyjających postawom akceptacji i przeciwdziałania
dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
3. Promocja zachowań profilaktycznych i zwiększenie wiedzy mieszkańców powiatu kartuskiego na temat wpływu na własne zdrowie, skutków
i przyczyn powstawania niektórych chorób.
Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość
dotacji

Liczba beneficjentów, rodzaj działań,
finansowy wkład własny do zadania

Liczba
wolontariuszy

1.

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża

XV Edycja Turnieju Honorowego
Krwiodawstwa w szkołach
ponadgimnazjalnych powiatu
kartuskiego „TY TEŻ MOŻESZ KOMUŚ
URATOWAĆ ŻYCIE”

2 650,00 zł

335 uczniów oddało honorowo krew, promowanie
honorowego krwiodawstwa, FWW 300,00 zł

2

2.

Stowarzyszenie „Tacy Sami”

„Dbam o zdrowie, bo profilaktyka
pomaga mojej kondycji”

3 000,00 zł

103 osoby, zajęcia warsztatowe z rodzinami osób
niepełnosprawnych, FWW 1 560,26 zł

0

3.

Fundacja Kultury BOR-EK

„Muzycznie pozytywni”

4 650,00 zł

400 osób, konferencja prasowa i 4 wykłady w
szkołach średnich na temat problemu HIV/AIDS,
FWW 0,00 zł

1

4.

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”

„Czas na zdrowie”

1 700,00 zł

20 uczniów i 5 opiekunów, warsztaty z
dietetykiem, FWW 309,40 zł

1

Lp.

13

5.

Kartuskie Centrum Caritas

„Budowa hospicjum stacjonarnego w
Kartuzach dla mieszkańców powiatu
kartuskiego – projekt wykonawczy
budowy”

Ogółem wysokość przyznanych środków

10 000,00 zł

Projekt wykonawczy budowy hospicjum
stacjonarnego w Kartuzach, FWW 78 560,00 zł

0

22 000,00 zł

Ogółem liczba wolontariuszy

4

Z zakresu ochrony i promocji zdrowia złożono 6 ofert, z których 1 nie otrzymała dofinansowania. Organizacje wnioskowały
o 30 080,00 zł. Jedna oferta wpłynęła w trybie poza otwartym konkursem ofert i otrzymała dotację.

5. Zakres działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej (ogólna kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań: 40
000,00 zł)
Zadania szczegółowe:
1. Promowanie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez przedsięwzięcia artystyczne, sportowe i kulturalne,
2. Podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej oraz łamanie barier i stereotypów dotyczących postrzegania osób niepełnosprawnych
poprzez szerokie działania informacyjno-edukacyjne w środowisku lokalnym,
3. Zwiększenie świadomości w zakresie przemocy domowej i uzależnień od środków psychoaktywnych m.in. poprzez działania profilaktyczne,
edukacyjne, festyny, happeningi, konferencje,
4. Zwiększenie wiedzy o ekonomii społecznej i promocja korzyści płynących z przedsiębiorczości społecznej,
5. Tworzenie specjalistycznych form rehabilitacji wynikających ze specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,
6. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość
dotacji

Liczba beneficjentów, rodzaj działań, finansowy
wkład własny do zadania

Liczba
wolontariuszy

1.

Polski Związek Niewidomych
Okręg Pomorski

Rekreacja na sportowo „Powitanie Lata
2015”

2 200,00 zł

95 osób, organizacja jednodniowego spotkania
sportowo – rekreacyjno – kulturalnego dla osób
niepełnosprawnych wzrokowo, FWW 5 882,87 zł

1

2.

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych przy S.O.S.W
w Kartuzach

„Wakacje bez telewizji – aktywny
wypoczynek na Słonecznym Wzgórzu”

3 500,00 zł

12 dzieci z ubogich rodzin, obóz wypoczynkowy,
FWW 2 500,00 zł

2

3.

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”

„Jesteśmy Razem” V Powiatowe
Obchody Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych

1 260,00 zł

160 osób w tym 100 osób niepełnosprawnych,
uroczyste obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych,
FWW 420,00 zł

0
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4.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi
„Przyjazna Wieś Kaszubska”

„Sprawni Inaczej są obok nas”

3 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Mściszewice

„Jesteśmy razem”

2 500,00 zł

6.

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny

Akademia damsko-męska
„Nas dwoje”

4 500,00 zł

52 osoby ( w tym 13 par), weekendy dla
narzeczonych, FWW 3 969,79 zł

8

7.

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń
Wiejskich „Hopowianki”

„Uśmiech dla wszystkich – organizacja
festynu profilaktycznego w Wilanowie”

2 000,00 zł

ok. 400 osób, organizacja festynu profilaktycznego w
Wilanowie, FWW 707,69 zł

6

8.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Ekonomii Społecznej „SPOEKON”

„Wioski tematyczne – szansą na rozwój
Powiatu Kartuskiego”

8 780,00 zł

16 osób, trzy cykle szkoleniowe po trzy dni na temat
tworzenia wiosek tematycznych, FWW 0,00 zł

1

9.

Stowarzyszenie „Tacy Sami”

„Coraz sprawniejsi, bardziej
samodzielniejsi – rehabilitacja osób
niepełnosprawnych, terapia rodzin”

5 000,00 zł

80 osób, zajęcia z logopedą, rehabilitantem ruchowym
i z hydroterapii, FWW 1 915,82 zł

3

„Parasol” – projekt grupy wsparcia dla
rodzin dzieci z autyzmem

7 260,00 zł

31 rodzin w tym 32 dzieci, spotkania edukacyjne dla
rodzin dzieci z autyzmem, FWW 2 094,72 ZŁ

12

40 000,00 zł

Ogółem liczba wolontariuszy

47

10.

Stowarzyszenie Świat Autyzmu

Ogółem wysokość przyznanych środków

Brak informacji, organizacja festynu rekreacyjnego dla
osób niepełnosprawnych i sprawnych,
FWW 501,85 zł
100 osób oraz 250 osób - zorganizowanie spotkań
edukacyjnych zakończonych piknikiem integracyjnym,
FWW 391,70 zł

0
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Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej złożono 13 ofert, z których 3 nie otrzymały dofinansowania.
Organizacje wnioskowały o 95 412,00 zł.
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6. Zakres porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności (ogólna kwota przeznaczona na wsparcie
realizacji zadań: 14 000,00 zł)
Zadania szczegółowe:
1. Zadania i projekty edukacyjne na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców wraz
z wyposażeniem w elementy odblaskowe,
2. Zadania promujące bezpieczeństwo dzieci i młodzieży nad wodą,
3. Edukacja i promocja bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej,
4. Zwiększenie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość
dotacji

1.

Stowarzyszenie Mini Klub Polska

„Mini oświeca i oświetla pieszych”

2 000,00 zł

2.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Sulęczynie

„Bezpieczni mieszkańcy Powiatu
Kartuskiego”

4 800,00 zł

3.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Goręczynie

„Ogniowa akademia”

2 300,00 zł

4.

Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w
Chwaszczynie

6.

Stowarzyszenie na rzecz Promocji
i Profilaktyki Zdrowia

„Nie bądź obojętny – naucz się
pierwszej pomocy. Program edukacyjny
dla uczniów szkół podstawowych
powiatu kartuskiego”
„Zwiększenie wiedzy i umiejętności w
zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej wśród członków OSP
w Chwaszczynie i członków
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
przy OSP w Chwaszczynie oraz innych
mieszkańców Chwaszczyna, gminy
Żukowo i powiatu kartuskiego”
„Młodzieżowa Drużyna Ratownicza
(MDR)”

Ogółem wysokość przyznanych środków

Liczba beneficjentów, rodzaj działań, finansowy
wkład własny do zadania

Liczba
wolontariuszy

450 beneficjentów, szkolenie na temat
bezpieczeństwa na drodze i wyposażanie uczestników
parady samochodów Mini w elementy odblaskowe,
FWW – brak, zwrot części dotacji
40 osób, obóz sportowo – pożarniczy,
FWW 1 956,42 zł
250 osób, spotkania edukacyjne z zakresu
bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla dzieci,
FWW 258,50 zł

4

0
6

1 150,00 zł

60 uczniów, szkolenie dla uczniów z zakresu
pierwszej pomocy, FWW 400 zł

1

900,00 zł

79 osób, zakup fantomu szkoleniowego,
FWW 150,00 zł

3

2 850,00 zł

225 osób w tym 25 uczestników MDR stanowili
uczniowie ZSP w Somoninie, FWW 119,01 zł

3

14 000,00 zł

Ogółem liczba wolontariuszy
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Z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności złożono 8 ofert, z których 2 nie otrzymały
dofinansowania, a w tym 1 oferta nie spełniła wymagań formalnych. Organizacje wnioskowały o 38 697,17 zł.
16

7. Zakres ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (ogólna kwota przeznaczona na wsparcie realizacji
zadań: 24 000,00 zł)
Zadania szczegółowe:
1. Działania edukacyjne w zakresie upowszechniania postaw odpowiedzialności i aktywności na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska –
dotyczące zagrożeń (np. szkodliwości odprowadzania ścieków do ziemi, cieków wodnych i jezior a także o szkodliwości spalania odpadów
w paleniskach domowych) oraz działań poprawiających stan środowiska (np. rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, odnawialne źródła energii)
– adresaci zadania: dzieci, młodzież i dorośli,
2. Ochrona dzikich zwierząt – działania na rzecz ochrony dzikich zwierząt, rehabilitacji i leczenia zwierząt chorych, porzuconych i osieroconych;
propagowanie wiedzy o sposobach pomocy chorym ptakom i zwierzętom oraz miejscach dostarczania takich zwierząt – adresaci zadania:
urzędnicy administracji, lekarze weterynarii, myśliwi, społeczeństwo,
3. Przyroda Kaszub – gatunki chronione – działania na rzecz rozpoznania, inwentaryzacji lub ochrony – adresaci zadania: dzieci, młodzież
i dorośli (w tym rolnicy),
4. Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w zakresie rolnictwa ekologicznego – promowanie sprzedaży produktów wytworzonych metodami
ekologicznymi – adresaci zadania: dorośli.
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wysokość
dotacji

1.

Pomorski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża

„Eko maluchy – przyrody zuchy”. Zajęcia
edukacyjne z zakresu ochrony przyrody
i zachowań proekologicznych dla dzieci

1 175,00 zł

2.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Sołectwa Kolonia

„Z ekologią za pan brat od najmłodszych
lat”

2 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”

„JESTEŚMY EKO-POZYTYWNI” –
powiatowe spotkania szkół z ekologią

1 600,00 zł

4.

Fundacja „Ocalić Źródło”
im. Bł. Salomei

„Piękne i brudne czyli o stanie
ekologicznym jezior kartuskich”

8 205,00 zł

Podnoszenie warunków rehabilitacji i
odchowu dzikich zwierząt w Pomorskim
Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Ptaków i
Drobnych Ssaków „Ostoja”

7 020,00 zł

zakup trzech odchowalników dla dzikich zwierząt młodych osobników, zwierząt po zabiegach i w
ciężkim stanie, FWW 0,00 zł

1

„X Kartuski Targ Produktów
Ekologicznych”

4 000,00 zł

ok. 2 500 beneficjentów, impreza otwarta – targi
ekologiczne promujące gospodarstwa
i produkty ekologiczne, FWW 3 853,12 zł

3

24 000,00 zł

Ogółem liczba wolontariuszy
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5.

6.

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom
Liga Ochrony Przyrody Okręg w
Gdańsku

Ogółem wysokość przyznanych środków

Liczba beneficjentów, rodzaj działań, finansowy
wkład własny do zadania
150 dzieci, zajęcia dla dzieci i młodzieży
z edukacji prozdrowotnej i proekologicznej,
FWW 400,00 zł
268 uczestników, warsztaty, konkurs szkolny z
wiedzy ekologicznej, akcja sprzątanie świata,
FWW 502,16 zł
45 uczniów i 15 opiekunów, podniesienie
świadomości ekologicznej uczniów, FWW 507,36 zł
32 osoby (uczniowie, nauczyciele i wolontariusze)
oraz 82 uczestników konferencji, wydanie publikacji
na temat zanieczyszczenia jezior online,
FWW 25,50 zł

Liczba
wolontariuszy

1

3
1

3

Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego złożono 7 ofert, z których 1 nie spełniła wymagań
formalnych i nie otrzymała dofinansowania. Organizacje wnioskowały o 45 015,00 zł.
17

Zadania publiczne współfinansowane przez Powiat Kartuski realizowało nieodpłatnie 311
wolontariuszy. Organizacje pozarządowe w sumie dołożyły do zadań 358 856,82 zł
finansowego

wkładu

własnego,

nie

wliczając

oszacowanej

pracy

społecznej

wolontariuszy.
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Sprawozdawczość wykonanych zadań publicznych
Podmioty, którym zlecano realizację zadań publicznych były zobligowane
do składania sprawozdań z ich wykonania. Z zadań zrealizowanych w 2015 r. wpłynęło
101 sprawozdań, które zaakceptował Zarząd Powiatu Kartuskiego. Zweryfikowano wszystkie
dokumenty księgowe, których należności pokrywała dotacja z Powiatu Kartuskiego, a także
rachunki i faktury opłacane w ramach finansowego wkładu własnego do zadań.
Do sprawozdań załączano także zdjęcia, protokoły, listy obecności i inne materiały świadczące
o wykonaniu zadań. W 2015 r. żadna organizacja nie odstąpiła od umowy. Samorząd Powiatu
Kartuskiego także nie wypowiedział żadnej umowy.
Organizacje zwróciły do budżetu Powiatu Kartuskiego ogółem 3 257,45 zł (w 2014 r. –
12 944,12 zł), z czego 2 265,88 zł (w 2014 r. – 11 599,56 zł) to niewykorzystana dotacja,
614,89 zł (w 2014 r. – 988,00 zł) to dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
a 332,17 zł (w 2014 r. – 0 zł) to dotacja pobrana w nadmiernej wysokości. W ogólnej kwocie
zawierają się także odsetki od zwrotu dotacji w kwocie 44,51 zł, w tym 3,51 zł to zwrot odsetek
bankowych, które narosły od dotacji i nie zostały wykorzystane do wykonania zadania oraz
41,00 zł to odsetki od dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem.
W 2015 roku Referat ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi
przeprowadził dwa szkolenia dla organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację
z Powiatu Kartuskiego. Na warsztatach omawiano wymogi w zakresie realizacji zadań
publicznych tj. właściwego wydatkowania dotacji, opisu dokumentów księgowych,
sporządzania list obecności, protokołów, etc. Organizacje, które nie uczestniczyły
w szkoleniu otrzymały informację dotyczącą wymogów realizacji zadań drogą pocztową.
Po raz drugi w 2015 r. Powiat Kartuski zlecił, po przeprowadzeniu otwartego konkursu
ofert, Fundacji Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach realizację szkoleń dla organizacji
pozarządowych. Fundacja zrealizowała 5 szkoleń ośmiogodzinnych na temat:
1. Ekonomizacja III Sektora,
2. Aspekty prawne prowadzenia organizacji pozarządowych oraz zarządzanie organizacją,
3. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi,
4. Ogólne zasady pisania wniosków o dotację – PO FIO 2016,
5. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nowelizacja
ustawy o stowarzyszeniach i praktyczne wskazówki pisania wniosków do JST.
W szkoleniach prowadzonych przez Fundację udział wzięło 61 osób z 53 organizacji
pozarządowych.
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Inne formy współpracy
Inną formą współpracy było stałe publikowanie na stronach internetowych Powiatu
Kartuskiego informacji dotyczących sektora pozarządowego. Ponadto pracownicy Referatu
udzielali informacji dotyczących działalności pożytku publicznego poprzez bezpośrednie
spotkania z klientami, rozmowy telefoniczne i najczęściej kontakt elektroniczny. Wątpliwości
klientów budziły najczęściej zmiany w przepisach. Większość pytań dotyczyło samej realizacji
zadań publicznych i prawidłowego wydatkowania otrzymanej dotacji.
Od stycznia do kwietnia 2016 r. Referat ochrony zdrowia i współpracy
z organizacjami pozarządowymi prowadził akcję informacyjno-promocyjną „Zostaw 1%
podatku w Powiecie Kartuskim” promującą przekazywanie 1% podatku dochodowego
organizacjom pożytku publicznego działającym na terenie powiatu kartuskiego. Akcja została
przeprowadzona przez kolportaż plakatów i ulotek oraz podpisanie apelu do mieszkańców
przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców i lokalne media.
Jak co roku zorganizowano targi organizacji pozarządowych, które odbyły się
w dniach 4-5 lipca 2015 r. na stadionie gminnym w Chmielnie. Była to impreza towarzysząca
Dniom Powiatu Kartuskiego. Targi to święto III sektora, podczas którego mieszkańcy mogą
odwiedzić stoiska organizacji społecznych i zapoznać się z ich działalnością. 20 organizacji
promowało działalność wolontarystyczną, zdrowy tryb życia, kulturę, historię polskiej muzyki
rozrywkowej, sport, ekologię i inne działania pożytku publicznego.
W czasie targów uczestnicy głosowali na najciekawsze stoisko organizacji
pozarządowej.

Pierwszego

dnia

nagrodę

publiczności

otrzymało

Stowarzyszenie

„Kaszubianki”, drugiego Regionalne Stowarzyszenie Kobiet Niezależnych w Chmielnie.
W dniu 29 października 2015 r. zorganizowano Forum Organizacji Pozarządowych
Powiatu Kartuskiego, którego głównym tematem były konsultacje Rocznego Programu
Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok oraz wybory
do V kadencji Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego.

Współpraca z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego
Od marca 2007 r. działa w Powiecie Kartuskim Rada Organizacji Pozarządowych, która
jest organem doradczym i opiniotwórczym dla Samorządu Powiatu. Obecnie Powiat Kartuski
współpracuje z piątą już kadencją Rady, w skład której wchodzą: Dariusz Zelewski –
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Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki, Sulisława Borowska – Kaszubski Uniwersytet Ludowy
Wieżyca, Mariusz Florczyk – Fundacja „Słoneczne Wzgórze”, Zyta Górna – Stowarzyszenie
Kobiet Zgorzałego, Piotr Chistowski – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Chmielnie,
Tadeusz Podymiak – Fundacja Edukacji i Działań Społecznych, Milena Bronk –
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Mściszewiczanki”.
Rada Organizacji Pozarządowych jest zespołem doradczym i opiniotwórczym dla
Zarządu Powiatu Kartuskiego i działa nieformalnie. Członkowie Rady angażują się w jej
działalność społecznie nie pobierając za to wynagrodzenia. Rada monitoruje i przekazuje
Powiatowi informacje o potrzebach i problemach sektora pozarządowego.

Podsumowanie
Organizacje pozarządowe to rosnący co roku w siłę sektor społeczny. Powiat kartuski
to jeden z powiatów ziemskich w województwie pomorskim, w którym notuje się wysoką
liczbę organizacji pozarządowych.
Problemem sektora pozarządowego jest zbyt mało środków finansowych na realizację
zaplanowanych działań, a po nim kwestie zaplecza administracyjno-technicznego.
Wymagające przepisy prawne, sprawozdawczość, księgowość, to zagadnienia, które wymagają
prowadzenia biur oraz korzystania z pomocy prawników i księgowych, na które organizacjom
nie wystarcza funduszy.
Powiat Kartuski stara się podejmować działania w kierunku uniezależniania sektora
pozarządowego od funduszy jednostek samorządu terytorialnego. Przede wszystkim jest to
zachęcanie organizacji pozarządowych do prowadzenia działalności odpłatnej bądź
w dalszym etapie gospodarczej.
Organizacje pozarządowe od lat uzupełniają zadania samorządów lokalnych,
a zaufanie, jakim obdarza ich społeczeństwo jest świadectwem coraz większego
profesjonalizmu i skuteczności ich działań.
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