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SPRAWOZDANIE 

DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Współpracę Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 

określał Program Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program Współpracy 

(...) określił przejrzyste zasady, zakres i formy tej współpracy. Stanowił propozycję 

dla wszystkich organizacji wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz powiatu 

i jego mieszkańców. Obywatele zrzeszeni w organizacjach pozarządowych aktywnie 

angażowali się w kreowanie życia publicznego. Organizacje pozyskiwały w 2017 roku 

wsparcie z różnych źródeł, dotacje samorządów szczebla powiatowego i gminnego oraz 

wykorzystywały również środki własne na realizację zadań statutowych. 

Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa 

obywatelskiego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Dla bieżącej 

pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami 

pozarządowymi, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, 

a w szczególności z organami samorządu terytorialnego. Prowadzenie przez samorząd 

powiatowy działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgodnie z którą państwo i jego struktury 

powinno wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty 

znajdujące się jak najbliżej obywatela. Podmiotami znajdującymi się jak najbliżej obywatela 

są przede wszystkim samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe. Organizacje 

pozarządowe i samorząd Powiatu Sępoleńskiego w roku 2017 połączył wspólny cel jakim 

było zaspokojenie potrzeb mieszkańców. 

Współpraca Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 

roku, realizowana była m.in. poprzez: 

1. Wzajemne informowanie się o kierunkach realizowanych działań. 

W 2017 ROKU 
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Na stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego www.powiat-sepolno.pl oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco zamieszczano informacje związane 

z działalnością organizacji pozarządowych. Powiat traktuje trzeci sektor jak partnera, nie jak 

petenta. Powiat posiada zaktualizowaną bogatą bazę organizacji pozarządowych z terenu 

powiatu zawierającą min. aktualne dane kontaktowe do stowarzyszeń oraz zakres działania 

danego stowarzyszenia, którą to bazę zamieszczono także na stronie promocyjnej Powiatu 

oraz w BIP-ie w celu wykorzystania jej przez inne jst oraz same organizacje pozarządowe w 

przypadku np działań sieciowych kilku organizacji w danym temacie. W rejestrze 

stowarzyszeń zwykłych, po zmianie przepisów, figuruje już 14 stowarzyszeń zwykłych 

aktywnie działających, mających swoja siedzibę na terenie powiatu sępoleńskiego. 

2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych oraz funkcjonowanie zespołów 

o charakterze doradczym. 

Rada Powiatu w dniu 29 września 2010 roku Uchwałą Nr XLVI/253/2010 

wprowadziła Regulamin konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi (...). 

Akty prawne wymagające konsultacji społecznych zamieszczane były na stronie 

internetowej Powiatu Sępoleńskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Organizacje 

pozarządowe oraz każdy zainteresowany mieszkaniec Powiatu mógł wyrazić swoją opinię 

o dokumencie zamieszczonym w ramach konsultacji. 

W wyniku wprowadzenia Programu Postępowania Naprawczego kwota przeznaczona 

dla organizacji pozarządowych wynosiła 20 tyś zł na rok 2017. Przy ostatecznym ustalaniu 

kwot przeznaczonych na poszczególne dziedziny wsparcia finansowego były brane pod 

uwagę wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie również współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi w formie pozafinansowej, m.in. w zakresie współpracy z zespołem 

opiniodawczo-doradczym, działającym przy Staroście, tj. Powiatową Społeczną Radą ds. 

Osób Niepełnosprawnych, w skład której wchodzą członkowie organizacji pozarządowych. 

Należy też wspomnieć, że Powiat Sępoleński za pośrednictwem PCPR współpracuje 

ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach. 

Z organizacjami pozarządowymi współpracuje także Powiatowy Urząd Pracy. 

W zakresie współpracy pozafinansowej w 2017 roku funkcjonowała Powiatowa Rada 

Zatrudnienia, w skład której wchodził przedstawiciel organizacji pozarządowej statutowo 

zajmującej się problematyką bezrobocia. 
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3. Wspomaganie informacyjne i darmowe szkolenie. 

Na stronie internetowej Powiatu Sępoleńskiego zamieszczanie były informacje 

na temat szkoleń, konferencji i konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych 

organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim oraz Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto do organizacji 

pozarządowych z terenu powiatu wysyłane były drogą e-mailową oraz zamieszczane na 

stronie internetowej Powiatu oraz w BIP-ie informacje o organizowanych szkoleniach 

i warsztatach z zakresu możliwości pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł. 

4. Współpraca finansowa - otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. 

Zadania publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Sępoleńskiego w roku 2017 

w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA OGÓŁEM 
Plan 20.000,00 zł -

Przyznane dotacje:20.000,00 zł -
Wykonanie: 19.591,80 zł 

Wykonanie ofert na Konkurs nr 1/2017: 
Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa 

Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Plan dotacji 
Wykonanie 

Dotacji. 

1. 

Polski Związek Wędkarski; 
Koło terenowe nr 121 w 
Sępólnie Krajeńskim 

„XVI Powiatowe 

Zawody Spinningowe 

Zakładów Pracy" 
400,00 400,00 

2. 

Stowarzyszenie Klub 

Abstynenta „Razem od 

Nowa" 

„Pieszo i rowerem -

odkrywamy ciekawe 

miejsca na Krajnie" 
1.000,00 

1.000,00 

3. 
Stowarzyszenie „Ze Zbożem 

Za Pan Brat" 

„Rekreacyjnie po 

sąsiedzku" 1.000,00 1.000,00 

4. 

Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich 
Wielowicz 

II Integracyjna 

Rowerowa Gra 

Terenowa „Poznaj swój 

region" 

1.000,00 1.000,00 

RAZEM: 3.400,00 3.400,00 
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Wykonanie ofert na Konkurs nr 2/2017: 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Przyznana 
Nr 

oferty 
Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Wnioskowana 
kwota dotacji 

kwota 
dofinansowan 

ia 
„Wsparcie rozgrywek jedynej w 

1. GKS „Fuks" Wielowicz Powiecie Sępoleńskim drużyny 

III Ligii Kobiet w 2017 roku" 
600,00 600,00 

2. 

Stowarzyszenie 

Miłośników Psów -

Dog Zone 

„Pierwszy Krajeński bieg na 6 

łap" 250,00 250,00 

3. 
Stowarzyszenie 

„Dorośli - Dzieciom" 

„Nie ma cwaniaka, który nie 

wygra w Zbijaka 500,00 500,00 

„Upowszechnianie kultury 

4. 

Stowarzyszenie 

Jeździeckie Ziemi 

Krajeńskiej 

fizycznej poprzez możliwość 

obejrzenia pokazów i zawodów 

jeździeckich - I zawodów 

regionalnych w skokach przez 

przeszkody". 

1.000,00 1.000,00 

Stowarzyszenie 

5. 
Inicjatyw Lokalnych 

przy ZSCKR w 

Sypniewie 

III Ogólnopolski bieg dookoła 

Wilczych Jarów 
700,00 700,00 

6. 

Stowarzyszenie Liga 
Powiatowa -
Amatorska Liga Piłki 
Nożnej Powiatu 
Sępoleńskiego 

Funkcjonowanie Powiatowej 

Ligii Piłki Nożnej Powiatu 

Sępoleńskiego w 2017 roku; 
1.200,00 1.200,00 

7. 
Stowarzyszenie 

„Jesteśmy tacy sami" 
Spartakiada III 500,00 500,00 

„Turniej Strzelecki z okazji XV 

8. 
Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie 

rocznicy reaktywacji KBS 

Sępólno Kraj. i XXII zjazdu 

delegatów KBS RP" 

1.500,00 1.500,00 

9. 

Polski Związek 
Wędkarski; Koło 
terenowe nr 121 w 
Sępólnie Krajeńskim 

XVI Powiatowe Zawody 

Karpiowe 350,00 350,00 

4 



10. 
Stowarzyszenie Klub 

Morsa „Kormorany" 
„Morsowanie czas zacząć" 400,00 400,66 

11. 
Szkolny Klub 

Sportowy „Uczniak" 
„Sprawni - Bezpieczni" 500,00 500,00 

12. 
Miejski Ludowy Klub 

Sportowy „Krajna" 

„II Regaty Biały Żagiel Starosty 

Sępoleńskiego" 1.500,00 1.500,00 

RAZEM: 9.000,00 9.000,00 

Wykonanie ofert na Konkurs nr 3/2017: 
Wspieranie i upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego; 

Nr 
oferty 

Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Wnioskowana 
kwota dotacji 

Przyznana 
kwota 

dofinansowania 

1. 
Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich 
Wielowicz 

„Zachować tradycje, 

czyli warsztaty 

zapomnianych 

umiejętności 

twórczych" 

500,00 500,00 

2. 
Stowarzyszenie „Pomóż 

sobie pomagając innym" 

„Sztuka ludowa na 

Krajnie" 500,00 500,00 

3. 

Zarząd Oddziału 
Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w 
Więcborku 

„XXII wieczór seniora i 

45-lecie Oddziału 

PZERiI w Więcborku" 
500,00 500,00 

4. 
Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie 

U powszechnianie 

kultury poprzez 

organizację festynu z 

okazji XV rocznicy 

reaktywacji KBS w 

Sępólnie Kraj. oraz 

XXII Zjazdu KBS RP 

500,00 500,00 

RAZEM: 2.000,00 2.000,00 
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Wykonanie ofert na Konkurs nr 4/2017: 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Nr 
oferty 

Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Wnioskowana 
kwota dotacji 

Przyznana 
kwota 

dofinansowania 

1. 
Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie 

Turniej o tytuł Króla 

Żniwnego 24.09.2017 1.000,00 1.000,00 

2. 

Stowarzyszenie Liga 

Powiatowa - Amatorska 

Liga Piłki Nożnej Powiatu 

Sępoleńskiego 

Powiatowa Liga Piłki 

Nożnej w rundzie 

jesiennej 2017 r." 

600,00 600,00 

RAZEM: 1.600,00 1.600,00 

Rozliczenie ofert realizowanych w trybie pozakonkursowym: 

Nr 
oferty 

Nazwa oferenta Nazwa zadania 
Wnioskowana 
kwota dotacji 

Przyznana 
kwota 

dofinansowania 

1. 

Miejsko - Gminny 
Ludowy Klub 
Sportowy „Grom" 

„Organizacja imprez 

towarzyszących w ramach 

obchodów 60-lecia MGLKS 

Grom Więcbork" 

2.000,00 2.000,00 

2. 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Sępólnie 
Krajeńskim 

„Powiatowe Zawody Sportowo 

- Pożarnicze Jednostek 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych Powiatu 

Sępoleńskiego" 

2.000,00 

2.000,00 
Brak faktur 

dokumentującyc 
h wkład własny w 

wysokości 
1.110,00 zł 

Do zwrotu 
408,20 zł + 

odsetki jak dla 
zaległości 

podatkowych 
razem: 415,50 zł 

Wykorzystano: 
1.591,80 zł 

RAZEM: 4.000,00 3.591,80 
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Wykonanie za 2017 
Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - 3.400,00 zł. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 10.600,00 zł. 

Kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.000,00 zł 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - tryb pozakonkursowy - 3.591,80 zł -

Plan: 20 tyś: Razem wykonanie: 19.591.80 zł 

5. Współpraca finansowa realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

W zakresie współpracy finansowej w ramach realizacji zadań powiatu, zgodnie 

z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511), PCPR rozpatrzyło pozytywnie złożone 

przez organizacje pozarządowe wnioski i przyznało w 2017r. dofinansowania 

do przedsięwzięć w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

ze środków PFRON na rzecz: 

1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów-weterani Pracy w Sępólnie Kr.: „Spotkanie 

Wigilijne"-1.000,00 zł, „Lato-2017"-1.000,00 zł, „Dzień Seniora"-1.583,00 zł. 

2. Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy Sami" w Sępólnie Kr.-„Turnieje stolikowe" 

- 800,00 zł. 

3. Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom" w Sępólnie Kr.-„Nie ma cwaniaka, który nie wygra 

w zbijaka"-2.200,00 zł. 

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku -„Razem Raźniej 

cykliczne imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych i seniorów", w tym: 

„Jednodniowa wycieczka do Ustki" -500,00 zł, „XXII Wieczór Seniora"-1.500,00 zł, 

„Spotkanie 0płatkowe"-480,00 zł. 

5. Stowarzyszenie „Aktywnych Społecznie" w Więcborku: „Klub seniora w gminie 

Więcbork"-1.300,00 zł, „Piknik przyjaźni 2017"-1.700,00 zł. 

Ponadto, Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom" w Sępólnie Kr. prowadzące Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kr. otrzymało dofinasowanie ze środków PFRON do kosztów 

działalności WTZ w 2017r. w wysokości 640.908,00 zł, ze środków Powiatu Sępoleńskiego 

dofinansowano w/w działalność w ramach dotacji podmiotowej w wysokości 71.228,00 zł. 
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Nadmienia się, że PCPR współpracowało również z organizacjami pozarządowymi 

w formie pozafinansowej, m.in. w zakresie współpracy z zespołem opiniodawczo-doradczym, 

działającym przy Staroście, tj. Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, 

w skład której wchodzą członkowie organizacji pozarządowych. 

PCPR jest również partnerem w projekcie pn. „Przez WTZ do zatrudnienia" 

w ramach zawartej w dniu 12.09.2017r. umowy o partnerstwie między Stowarzyszeniem 

„Dorośli-Dzieciom" w Sępólnie Kr., Gminą Sępólno Kr. a PCPR, realizowanego w ramach 

RPO WKP 2014-2020, Osi Priorytetowej Solidarne społeczeństwo Działania Włączenie 

społeczne Poddziałania Aktywne włączenie społeczne. 

Ponadto, PCPR monitoruje realizację „Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2021" oraz „Powiatowego programu 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Sępoleńskim na lata 

2016-2021". W 2017 roku w ramach monitoringu badano i oceniano sposób oraz efektywność 

dążenia do osiągnięcia założonych celów zarówno w Strategii jak i w Programie, w tym 

również przez organizacje pozarządowe, które są partnerami w ich realizacji. 

Należy też wspomnieć, że Powiat Sępoleński za pośrednictwem PCPR współpracuje 

ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach. 

Współpraca finansowa realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy: 

Powiatowy Urząd Pracy współpracował z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

zawierania umów dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych. W 2017 roku zawarto 10 

umów (roboty publiczne, staże, refundacje wynagrodzeń i składek osób do 30 roku życia na 

podstawie art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy) na łączną kwotę 59 388,20 zł, w ramach których udzielono wsparcia 10 osobom 

bezrobotnym. Kontynuowano także finansowanie staży dla 2 osób bezrobotnych 

aktywizowanych w ramach umów zawartych w 2016 r. - na ww. umowy wydano 7 259,86 zł. 

Ponadto PUP współpracował także w zakresie działań na rzecz kształcenia 

ustawicznego pracowników i pracodawców, o których mowa w art. 69a ww. ustawy, 

finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2017 roku zawarto 

1 umowę na kwotę 2 400,00 zł, w ramach której kwalifikacje podniósł 1 pracownik 

organizacji pozarządowej. 
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6. Współpraca pozafinansowa: 
1) Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim: 

Współpraca pozafinansowa polegała głównie na wspieraniu organizacyjnym, 

udostępnianiu materiałów i sprzętu, przekazywaniu gadżetów, zakupu pucharów, nagród 

itp. w ramach promocji Powiatu Sępoleńskiego patronatu nad organizowanymi 

imprezami. 

Kultura 
Data kwota 

L.p. Nazwa zadania zakupu/ 

usługi 

1. przejazd członkiń Koła Gospodyń Wiejskich na konkurs 
wiedzy o zagospodarowaniu zagród wiejskich 04.08.2017 200,00 

2. przejazd członkiń Koła Gospodyń Wiejskich na konkurs 
wiedzy o zagospodarowaniu zagród wiejskich 25.09.2017 800,00 

3. zakup artykułów dla Koła Gospodyń Wiejskich w związku z 
organizacją obchodów Dnia Matki w Sośnie 12.06.2017 200,00 

4. 
zakup naczyń żaroodpornych na upominki Wielkanocne dla 
Koła Gospodyń Wiejskich prezentujących się na Powiatowej 

Wystawie Stołów Wielkanocnych w Kamieniu Kraj. 
08.04.2017 

03.04.2017 395,60 

RAZEM: 1.595,60 

Sport 
Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim wspiera organizacje min. poprzez 

pomoc administracyjną, nieodpłatne udostępnianie lokali na działalność statutową, 

udostępnianie materiałów, sprzętów i urządzeń na potrzeby organizacji. 

L.p. Nazwa zadania 

Data 

zakupu/ 

usługi 

kwota 

1. 
usługa gastronomiczna na Mistrzostwa Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Jesiennych Biegach Przełajowych 
"ZSS Sprawni Razem" 

29.09.2017 220,32 

2. 
usługa transportowa na Mistrzostwa Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w piłkę nożną dla sportowców „ZSS Sprawni 
Razem" 

28.11.2017 252,72 

3. 
nagrody dla uczestników Mistrzostw Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Jesiennych Biegach Przełajowych "ZSS 
Sprawni Razem", 26.09.2017 Sępólno Krajeńskie 

22.09.2017 116,40 
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4. 
usługa transportowa uczestników Mistrzostw Polski w biegach 

przełajowych „ZSS Sprawni Razem", 22-23.04.2017 
Ostrzeszów 

17.05.2017 848,88 

5. 
usługa gastronomiczna na Mistrzostwa Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Przełajowych "ZSS 
Sprawni Razem" 

12.04.2017 160,00 

6. usługa transportowa na XIII Ogólnopolskie Biegi Przełajowe 
„ZSS Sprawni Razem" 16.10.2017 981,72 

7. usługa transportowa na zawody sportowe w kręgle w ramach 
„ZSS Sprawni Razem" 15.11.2017 136,08 

8. usługa transportowa na zawody sportowe w warcaby w ramach 
„ZSS Sprawni Razem" 15.11.2017 369,36 

9. wpisowe za udział w regatach „Krajna Cup" 08.09.2017 200,00 

10. 
zakup artykułów dla żeglarzy na II Regat „Biały Żagiel 

Starosty Sępoleńskiego", 24-25.06.2017 
Sępólno Krajeńskie 

Czerwiec 
2017 677,82 

11. zakup artykułów spożywczych dla uczestników zawodów 
lekkoatletycznych „ZSS Sprawni Razem" 26.05.2017 125,28 

12. Upominek na 60-lecie Klubu Sportowego GROM 18.07.2017 325,00 
RAZEM: 4.413,58 

W roku 2017 Powiat Sępoleński propagował działania mające na celu upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Powiatu. Stowarzyszenia będące 

organizatorami i uczestnikami imprez powiatowych i ponadpowiatowych o charakterze 

sportowym w okresie sprawozdawczym miały możliwość otrzymania nagród rzeczowych, 

pucharów i drobnych upominków dla uczestników konkursów. W ramach działania 

współfinansowano wszelkie formy współzawodnictwa sportowego. 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą 

w Więcborku: 

Współpraca pozafinansowa polegała na: 

- współpracy z zespołem opiniodawczo-doradczym działającym przy Staroście, tj. Powiatową 

Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, w skład której wchodzą członkowie 

organizacji pozarządowych. 

- informowaniu organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania dodatkowych środków 

w związku z ogłaszanymi programami celowymi, mi.in. z PFRON. 

- współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach. 
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3) Powiatowy Urząd Pracy: 

W zakresie współpracy pozafinansowej w 2017 roku funkcjonowała Powiatowa Rada Rynku 

Pracy, w skład której wchodził przedstawiciel organizacji pozarządowej statutowo zajmującej 

się problematyką bezrobocia. 

4) Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „NASZA KRAJNA": 

Na terenie naszego Powiatu funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „NASZA 

KRAJNA". Podstawowym celem organizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców 

powiatu. Powiat jako członek Grupy wspiera Stowarzyszenie uiszcza składkę członkowską. 

W roku 2017 Stowarzyszenie Nasza Krajna współpracowała pozafinansowo. Realizacja 

powyższych działań opierała się na udzieleniu wsparcia rzeczowego. Ponadto stowarzyszenie 

udzielało doradztwa dla organizacji i grup nieformalnych prowadzone w ramach działania 

biura Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. 

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi przybierała formy 

pozafinansowe i finansowe opierała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Organizacje pozarządowe miały 

możliwość uczestniczenia w przygotowywaniu rocznego programu współpracy, m.in. poprzez 

konsultacje społeczne. Lista zagadnień i kierunków działania Powiatu wskazana w Programie 

współpracy jest propozycją dla wszystkich organizacji pozarządowych, należy jednak 

pamiętać, że nie stanowi ona jedynego kryterium podjęcia współpracy. Zarząd Powiatu może 

na uzasadniony wniosek podmiotu, po zasięgnięciu opinii właściwych Komisji Rady Powiatu 

zabezpieczyć środki na inne niż wymienione w Programie zadania. 

Podsumowanie. 

Zarząd Powiatu 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Danuta Zalewska 

Katarzyna Kolasa 

Kazimierz Fiałkowski 

Sępólno Kraj., 14.05.2018 r. 

Dokument opracowała Kamila Jabłońska w oparciu o informacje przekazane przez: 
Wydział Edukacji. Kultury. Sportu. Turystyki i Promocji. 
Powiatowy Urząd Pracy , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie LGD Nasza Krajna; 
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