SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU BOCHEŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W 2015 ROKU

Bochnia, kwiecień 2016 r.

1. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
W ZAKRESIE KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

W 2015

ROKU.
W 2015 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie kultury dofinansowywano zadania związane z:
1) organizowaniem
koncertów,

wydarzeń

festiwali,

kulturalnych

przeglądów,

i edukacyjnych

występów

w szczególności

artystycznych,

konkursów,

wystaw, dyskusji i prelekcji z uwzględnieniem działań na rzecz aktywizacji
młodzieży,
2) wspieraniem edukacji kulturalnej i artystycznej,
3) wspieraniem imprez o charakterze powiatowym, mających istotne znaczenie
dla kultury powiatu bocheńskiego,
4) wydawaniem publikacji w postaci drukowanej służących upowszechnianiu
tradycji, historii i kultury powiatu bocheńskiego,
5) upowszechnianiem i promocją twórczości regionu bocheńskiego w kraju
i zagranicą,
6) edukacją muzyczną dzieci i młodzieży mającą na celu wspieranie rozwoju
i popularyzację tradycji orkiestr dętych w powiecie bocheńskim.
W 2015 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie kultury fizycznej dofinansowywano zadania związane
z:
1) organizowaniem i współorganizowaniem powiatowych imprez sportowych dla
młodzieży i dzieci uczęszczających do szkół na terenie powiatu, a także
przygotowanie dzieci i młodzieży do imprez sportowych promujących powiat
na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,
2) wspieraniem

organizacji

imprez

sportowo-rekreacyjnych

o

charakterze

powiatowym, ogólnopolskim, międzynarodowym,
3) wspieraniem sportu osób niepełnosprawnych.
W 2015 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie turystyki dofinansowywano zadania związane z:
1) krajoznawstwem oraz wypoczynkiem,
2) prowadzeniem działalności agroturystycznej,

3) utrzymaniem i tworzeniem infrastruktury szlaków turystycznych znajdujących
się na terenie Powiatu,
4) wydawaniem publikacji regionalnych, promujących produkty turystyczne lub
walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu, a także agroturystykę.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w/w zakresie były:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) spółdzielnie socjalne,
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa
w art.

3

ust.

3

pkt

4

ustawy

o działalności

pożytku

publicznego

i o wolontariacie.
Przyjęto następujące kryteria wyboru oferty:
- zgodność oferty z zakresem zadań konkursu,
- przejrzystość w zakresie planowania realizacji zadania,
- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe,
kadra, doświadczenie),
- wycena oferty, rzetelny budżet (w tym wysokość dofinansowania z innych
źródeł oraz zaangażowanie finansowe i pozafinansowe oferenta),dotychczasowe
osiągnięcia i wiarygodność oferenta, rzetelny, realny harmonogram prac.
Wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadań
w roku 2015 wynosiła:
kultura - 40 000 zł;
kultura fizyczna – 25 000 zł;
turystyka – 6 000 zł.
Warunkiem

przystąpienia

do

konkursu

było

złożenie

ofert

w terminie od 31 stycznia do 11 lutego 2015 roku w Starostwie Powiatowym

w Bochni. Na konkurs wpłynęło 39 ofert: 17 w zakresie kultury, 19 w zakresie
kultury fizycznej i 3 w zakresie turystyki. Dofinansowanych zostało

28 zadań:

13 w zakresie kultury, 12 w zakresie kultury fizycznej i 3 w zakresie turystyki,
realizowanych

przez

organizacje

pozarządowe,

które

otrzymały

wsparcie

w wysokości 50 500 zł.
2. WYKAZ

PODMIOTÓW

I

ZADAŃ,

KTÓRE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIE W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY W 2015
ROKU.

Lp. Nazwa zadania

1

2

3

Konkurs literacki
„Moja szkoła”

XVIII Wiśnicka
Parada orkiestr
Dętych

Bocheńska Scena
Letnia i
Ingrediencje Solą
Malowane

Podmiot

Stowarzyszenie
Absolwentów i
Przyjaciół I LO
w Bochni

Klub Seniora
w Nowym Wiśniczu

Stowarzyszenie
„Kotłownia”
w Bochni

Kwota
dotacji
(w zł)

Cel zadania

1 000,00

Ideą zadania było rozpisanie konkursu wśród
absolwentów szkoły i jej obecnych uczniów na
wspomnienia z lat szkolnych. Zgłoszono ok. 30 prac
z
których
najlepsze
zostały
nagrodzone
i zamieszczone w okolicznościowym wydawnictwie
książkowym

3 000,00

Parada to cyklicznie organizowane przedsięwzięcie
kulturalne, promujące i popularyzujące środowiska
muzyczne powiatu bocheńskiego. Wydarzenie to
pokazuje ważność orkiestr dętych w życiu
społecznym, kulturalnym oraz religijnym środowisk,
w których działają. Głównym celem przedsięwzięcia
jest integracja amatorskiego ruchu artystycznego
regionu powiatu bocheńskiego, podnoszenie jakości
artystycznej orkiestr dętych, ocena dorobku
poszczególnych zespołów, doskonalenie warsztatu
muzycznego,
inspirowanie
poszukiwań
repertuarowych i wymiana doświadczeń. Parada ma
charakter eliminacji do Małopolskiego Przeglądu
Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu.

3 000,00

W ramach projektu Art&Salt zorganizowano
następujące wydarzenia:
Bocheńska Scena Letnia/koncerty:
- Pan Tu Nie Stał, Kayte,
-Młodzieżowa
Orkiestra
Dęta
z
Baczkowa,
- Orkiestra Dęta Sobolów
- Marek Piekarczyk akustycznie
- Wojtek Budzyn
Sekcja
Muzyczna
Kołłątajowskiej
Kuźni
Prawdziwych Mężczyzn, Gienson
- Violation, Que Passa
- Tehillim, Justyna Janik
Inne przedsięwzięcia w ramach projektu:
Wielkoformatowa
wystawa
Michała
Korty
- “Portrety”,
- Kultura Na Widoku - Multimedialne Regały Legalnej
Kultury,
- Weekend Podróżniczy a w nim spotkania i pokazy
fotografii:
- Marta Sosin – Iran, - Loswiaheros – Australia,

- Piotr Langer – miasta salinarne,
- Tadeusz „Mazeno” Dzięgielewski – Wysokie Góry,
- Grupa Wschodu – temat: Bałkany 4×4,
- Street Art & Salt/Outings Project Bochnia,
- Krzysztof Ścierański - Koncert Mistrza StyluBetween Rock & Salt,
- "Between Rock & Salt, czyli zrozumieć gitarę" warsztaty z Jackiem Korohodą.
W Art&Salt wpisał się także partnerski projekt
Grzegorza Stodolnego - Bocheński Tydzień Fotografii
w dniach 6-12 lipca wraz z II edycją Galerii
Bezdomnej w dniach 10-12 lipca 2015 r.

4

Biała laska –
Międzynarodowy
Dzień
Niewidomego –
świętem kultury

5

Ziemia Bocheńska
od przeszłości do
teraźniejszości –
udział bochniaków
w walkach
o niepodległość
Polski w latach
1919-1920

Katolickie
Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”

6

Koncert piosenek
biesiadnych oraz
pieśni
patriotycznych

Stowarzyszenie
Kulturalne „Chór Złota
jesień”

7

135 lat tradycji
bocheńskiej
Orkiestry Górniczej

8

Podtrzymywanie
tradycji wspólnego
muzykowania
z orkiestrą „Die
Kremnitztaller” –
udział w koncercie
jubileuszowym
w Neidling

Polski Związek
Niewidomych

Stowarzyszenie
Górnicze „Sutoris”

Orkiestra Dęta Okulice

1 000,00

W październiku 2015 r. w Międzynarodowy Dzień
Niewidomego
zostało
zorganizowane
okolicznościowej spotkanie dla osób z dysfunkcją
wzroku. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 członków
PZN. W ramach spotkania doszło tez do otwarcia
V wystawy prac plastycznych osób niewidomych
i słabowidzących, nad którą honorowy patronat objął
Adam Faglio.

1 000,00

Zadanie polegało na przeprowadzeniu wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych powiatu konkursu wiedzy
z
tematyki
udziału
bochnian
w
walkach
o niepodległość Polski w latach 1919-20. Konkurs
został poprzedzony warsztatami w czerwcu 2015 r.
Właściwy konkurs, z udziałem ponad 30 młodych
ludzi rozstrzygnięty został w październiku i listopadzie
2015 r.

1 000,00

W ramach realizacji zadania chór wykonał cykl
czterech koncertów: dwa – pieśni patriotycznych
w parku Uzbornia (maj) i MBiBP (październik), a dwa
kolejne w m. Nowodworze (piosenki biesiadne, na
wiosnę i w jesieni 2015 r.)

2 000,00

We wrześniu 2015 r. na bocheńskim rynku odbył się
jubileusz 135 lat bocheńskiej orkiestry salinarnej.
Przybyła na niego orkiestra z KWK Jankowice.
Na płycie rynku odbył się wspólny koncert, a później
miał miejsce wykład poświęcony historii orkiestry oraz
wręczanie jubileuszowych medali dla osób i instytucji
zasłużonych dla orkiestry

2 000,00

W dniach 27,28 i 29 marca 2015 r. Orkiestra Dęta
Okulice wyjechała do Austrii na zaproszenie
zaprzyjaźnionej orkiestry z Neidling, gdzie wzięła
udział w uroczystym koncercie jubileuszowym
zorganizowanym przez stronę austriacką. Podczas
koncertu świętowano jubileusz X-lecie wzajemnej
współpracy i wymiany muzycznej pomiędzy obiema
orkiestrami, która trwa od 2005 roku,

9

Święto Gospodyni
2015

Stowarzyszenie
„Prężna Gospodyni”

1 000,00

6 września 2015 r. w Grabiu odbyło się święto ludowe
pn.
„Święto
Gospodyni
2015.
Wzięło
w nim udział 8 kół gospodyń wiejskich z terenu
całego powiatu. Spotkanie służyło wymianie
doświadczeń
oraz
dorobku
kulturalnego
poszczególnych kół. Elementem „Święta” był wykład
nt.
zdrowego
żywienia
oraz
konkursy
gastronomiczne.

10

Koncerty
bocheńskiej

Stowarzyszenie
Górnicze „Sutoris”

5 000,00

Dofinansowanie
umożliwiło
zorganizowanie
koncertów w Saarlouise, realizacja tego projektu

11

Orkiestry Górniczej
w Saarlouis

w Bochni

Edukacja
muzyczna dzieci i
młodzieży

Podgórskie
Stowarzyszenie
Kulturalno-Społeczne

VII Festiwal
Piosenki „Integracja
12
Malowana
Dźwiękiem”

Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„Kropla Dobroci

spowodowała zacieśnienie relacji polsko-niemieckich.
Szereg koncertów wykonanych przez orkiestrę
Kopalni soli Bochnia pozwoliło mieszkańcom regionu
Sarlouise
bliżej
poznać
region
bocheński
i jego tradycje górnicze.

3 000,00

10 000,00

Istotą
zadania
było
przeprowadzenie
cyklu
warsztatów muzycznych dla młodych adeptów gry
w Orkiestrze Dętej w Rajbrocie oraz zakup nutników
(podstawek pod nuty).
Na festiwal wpłynęło ponad 120 zgłoszeń
z całej Polski. Zakwalifikowani uczestnicy zostali
połączeni w muzyczne duety (uczeń niepełnosprawny
– pełnosprawny). Przez pierwsze dwa dni brali udział
w
warsztatach
muzyczno
–
teatralnych
prowadzonych przez artystów: Anię Rusowicz, Artura
Barcisia, Roberta Janowskiego, Mariusza Kałamagę
(kategoria kabaret), Marka Piekarczyka, Sebastiana
Riedla i Zbigniewa Wodeckiego. Trzeciego dnia
uczestnicy występowali na scenie w Hali
Widowiskowo – Sportowej. Osoby wyróżnione
zaprezentowały
swoje
zdolności
podczas
Festiwalowej Gali Laureatów, którą uświetnił swoim
koncertem Robert Janowski.
Obecność gwiazd polskiej estrady oraz honorowe
patronaty /Joanna Kluzik - Rostkowska – Minister
Edukacji Narodowej, Jarosław Duda – Pełnomocnik
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, dr Werner
Köhler oraz Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński
i Stefan Kolawiński – Burmistrz Bochni/ podniosły
rangę tego Festiwalu. Dużą wartość dla uczestników
miały też nagrody i dyplomy dla osobowości
Festiwalu
przekazane
przez
Bronisława
Komorowskiego – Prezydenta RP.
Wymiar integracji – już po raz kolejny - znakomicie
obrazowała kategoria „muzyczne duety”, która
polegała na wspólnym przygotowaniu i wykonaniu
piosenki przez ucznia szkoły specjalnej i masowej.
Dużym zainteresowaniem i „zwyczajną ludzką”
ciekawością cieszyła się kategoria „kabaret”.
Festiwal otrzymał znakomite recenzje. Wzięło w nim
udział 160 uczestników oraz publiczność w liczbie
około 1100 osób.

13

Koncert Requiem –
Gabriel Fauré –
upamiętnienie 10.
rocznicy śmierci
Jana Pawła II

Bocheńskie
Stowarzyszenie
Kulturalne „Bocheński
Chór Kameralny

OGÓŁEM

1 000,00

W kwietniu 2015 r. w 10. rocznicę śmierci papieża
Jana Pawła II w kościele p.w. św. Pawła Apostoła
odbył się koncert symfoniczny połączonych chórów:
Bocheńskiego Chóru Kameralnego „Salt Singers”
oraz Chóru i Orkiestry Krakowskiej Młodej
Filharmonii.

34 000,00 zł

3. WYKAZ PODMIOTÓW I ZADAŃ, KTÓRE OTRZYMAŁY W 2015 ROKU
DOFINANSOWANIE W WYNIKU ZŁOŻENIA OFERT NA REALIZACJĘ
ZADAŃ

PUBLICZNYCH

W

ZAKRESIE

KULTURY

–

POZA

TRYBEM

KONKURSOWYM.
Art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie stanowi, iż na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego

może

zlecić

organizacji

pozarządowej

lub

podmiotom

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert,
realizację

zadania

publicznego

o

charakterze

lokalnym

lub

regionalnym.

W 2015 roku zgodnie z tym trybem udzielono dofinansowania jednej organizacji
pozarządowej:

Lp.

Nazwa zadania

„Dziedzictwo jako
szansa rozwoju
turystycznego
mikroregionów
salinarnych Europy
Środkowej

1

Ognisko TKKF
„Raba” w Bochni

2

Podmiot

Bocheńska Fundacja
„Salina Nova”

Druk książki „Zdarzyło
się nad Rabą”

Kwota
dotacji
(w zł)

Cel zadania

1 000,00

Zadanie realizowano z myślą wykorzystania
unikatowego
dziedzictwa
salinarnego
Europy Środkowej jako katalizatora rozwoju
współpracy transterytorialnej i innowacji
społecznych.
Polegało
na
próbie
wypracowania
wspólnej
oferty
salin
bocheńsko-wielickich
oraz
nawiązaniu
współpracy
z
salinami
rumuńskimi.
Poświęcone temu były wspólne warsztaty
historyczno-urbanistyczne

1 500, 00

Celem
zadania
było
wydanie
okolicznościowej
pozycji
książkowej,
wydanej w związku z 55-leciem Ogniska
TKKF „Raba”, zawierającej historię tej
organizacji, wplecionej w dzieje ośrodka
wypoczynkowego nad Rabą w Chodenicach.

2 500,00 zł

RAZEM

4. WYKAZ

PODMIOTÓW

I

ZADAŃ,

KTÓRE

NIE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY W 2015
ROKU.
Podmiot

Lp.

Nazwa zadania

1

Cykl spotkań okolicznościowych bocheńskich
seniorów od marca do grudnia 2015

Stowarzyszenie Kulturalne Klub Seniora „Sami lecz nie
samotni”

2

III Święto Kultury Powiatu Bocheńskiego

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Rzezawa

3

Przegląd Piosenki Religijnej Głosem Pieśni
Wołam Cię”

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Rzezawa

4

Organizacja wystawy „Wybitni absolwenci
Liceum im. Króla Kazimierza Wlk.
w Bochni”

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO
w Bochni

5. WYKAZ

PODMIOTÓW

I

ZADAŃ,

KTÓRE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIE W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA

REALIZACJĘ

ZADAŃ

PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE

KULTURY

FIZYCZNEJ W 2015 ROKU:

Lp.

Nazwa zadania

Podmiot

Kwota
dotacji
w zł

1

Mistrzostwa Polski
południowej MMA

Sekcja Sportów
walki „Tomi-Sport”

1 000,00

Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy.

1 000,00

W okresie wakacyjnym na terenie przedszkola
w Rzezawie został rozegrany cykl imprez
sportowych dla dzieci 5- 6-letnich. Zawody miały
na celu aktywizację dzieci poprzez gry i zabawy
oraz
wyrabianie
wśród
nich
nawyków
prozdrowotnych. We wszystkich odsłonach
imprezy wzięło udział ok. 40 dzieci w terenu całej
gminy

1 000,00

Zawody odbyły 10 października 2015 r.
i
cieszyły
się
dużym
zainteresowaniem
mieszkańców miasta i okolic (ok. 200 osób
łącznie oglądających imprezę). W zawodach
i pokazie, podzielonym na 2 edycje, wzięło
łącznie udział 16 koni i 22 jeźdźców, którzy
zaprezentowali szeroki wachlarz umiejętności.
Parada jeźdźców
w strojach historycznych
wzbudziła duże zainteresowanie i stanowiła
istotny
element
kultywowania
tradycji
historycznych.

2

3

Olimpiada Sportowa

Impreza sportowopokazowa Klubu
Jeździeckiego LOK
Bochnia

Stowarzyszenie
„Nasze Dzieci”
w Rzezawie

Zarząd Powiatowy
LOK Bochnia

Cel zadania/UWAGI

4

XI Memoriał im. Janusza
Kuliga

LKS „Piast”
Łapanów

1 000,00

Głównym celem zadania było upamiętnienie
tragicznej
śmierci
Janusza
Kuliga
–
wielokrotnego mistrza Polski, wicemistrza Europy
w
sportach
samochodowych.
Zadanie
obejmowało organizację turnieju piłkarskiego
młodzików.
W
eliminacjach
do
turnieju
uczestniczyło 16 drużyn piłkarskich. W finale
16 kwietnia 2015 r. w Łapanowie spotkało się
5 drużyn.

5

III Charytatywna Gala
Futsalu

Bocheńskie
Stowarzyszenie
Futsalu

2 000,00

Wnioskodawca podpisał umowę, ale przed datą
realizacji zadania wycofał się z niej.

6

Turniej Piłkarski
Młodziczek

LKS „Naprzód”
Sobolów

1 000,00

22 września 2015 r. na boisku LKS „Naprzód”
Sobolów odbył się turniej piłkarski młodziczek.
W turnieju startowały drużyny młodziczek
z
sześciu
szkół
podstawowych
(łącznie
z rezerwowymi i opiekunami - ok. 100 osób)

7

XXII Memoriał Majora
„Bacy”

Towarzystwo
Sportowe MOSiR

1 000,00

Memoriał został zorganizowany
dwudziesty drugi w ramach

już po raz
uroczystości

zawiązanych z uczczeniem pamięci lokalnego
bohatera mjr. Jana Kaczmarczyka. Impreza
łączyła ze sobą walory sportowe i zdrowotne,
wraz z edukacyjnymi i historycznymi, dając
możliwość uczczenia ważnych dla lokalnej historii
wydarzeń.
W dniu zawodów - 2 sierpnia 2015 r. - uczestnicy
(284 zawodników) biegu przebiegli trasę liczącą
10 km. Po zakończeniu otrzymali pamiątkowy
medal, a najlepsi w poszczególnych kategoriach
nagrody finansowe.
Przed
biegiem
dla
dorosłych
zostały
zorganizowane
również biegi
dla
dzieci
i młodzieży (wzięło w nich udział 85 zawodników).
Wszyscy uczestnicy zawodów młodzieżowych
otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy
poszczególnych kategorii wiekowych również
nagrody i dyplomy.
W ramach Pikniku zorganizowano konkurs
plastyczny- malowanie na asfalcie, uczestnicy
otrzymali drobne nagrody rzeczowe oraz
słodycze.
W ramach Memoriału zorganizowano występ
zespołu muzycznego, którzy umilali czas
publiczności zgromadzonej na placu przy remizie
OSP w Chodenicach. Dodatkowo straż pożarna
zorganizowała pokaz sprzętu gaśniczego oraz
quiz o tematyce pożarniczej dla uczestników
imprezy.

Bochnia
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9

Mistrzostwa Polski
Młodzików
i Młodziczek w Judo

XVIII Międzynarodowy
Turniej Judo w Kopalni
Soli w Bochni

Towarzystwo
Sportowe MOSiR
Bochnia

Towarzystwo
Sportowe MOSiR
Bochnia

1 000,00

3-4 października 2015 r. w Hali WidowiskowoSportowej w Bochni zostały przeprowadzone
Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek.
Przeprowadzone zawody wyłoniły mistrzów Polski
Młodzików/
Młodziczek
w poszczególnych
kategoriach wagowych:
- dziewczęta: 36kg, 40 kg, 44kg, 48kg, 52kg,
57kg, 63kg, 70kg, +70kg
- chłopcy: 38kg, 42kg, 46kg, 50kg, 55kg, 60kg,
66kg, 73kg, 81kg, +81kg.
Najlepsi
zawodnicy
zostali
uhonorowani
dyplomami i medalami.
Udział w zawodach przyczynił się do lepszej
integracji młodzieży oraz poprawy kontaktów
różnych ośrodków sportowych w kraju, co
powinno
skutkować
licznymi
nowymi
przedsięwzięciami o charakterze sportowym.
Pozytywnym aspektem turnieju była także
promocja Powiatu Bocheńskiego w całym kraju.

1 000,00

13-14 czerwca 2015 r. w Kopalni Soli
w Bochni został przeprowadzony turniej. Jedyny
w Europie turniej judo rozgrywany w podziemiach
Kopalni Soli łączył ze sobą walory sportowe,
zdrowotne i edukacyjne. Swoją oryginalnością
i atrakcyjnością od osiemnastu lat przyciąga
liczne rzesze uczestników z Polski i z różnych
krajów Europy (Litwa, Austria, Ukraina, Słowacja,
Czechy, Słowenia, Chorwacja). W sumie
w turnieju uczestniczyło 366 zawodników
z 41 klubów.
Organizatorzy zapewnili profesjonalne maty judo
(zawody
przeprowadzono
na
4
matach
jednocześnie), profesjonalną obsadę sędziowską
oraz opiekę medyczną, obsługę techniczną oraz
spikerów. Turniej przeprowadzony został w dwóch
dniach (sobota, niedziela) dla poszczególnych
kategorii
wiekowych
i
wagowych.
Do

przeprowadzenia turnieju została wynajęta
Komora Ważyn, w której zawodnicy zostali
zakwaterowani na turnieju.
W trakcie trwania turnieju zawodnicy i ich
opiekunowie
mieli
możliwość
zwiedzania
podziemi kopalni soli.
Zwycięzcy
w
poszczególnych
kategoriach
wagowych i wiekowych otrzymali dyplomy (250
szt.), puchary (50 szt.), medale (250 szt.) oraz
nagrody rzeczowe- koszulki (500 szt.).
Każdy uczestnik turnieju miał zapewnioną
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
sportowych, był klasyfikowany w odpowiedniej
kategorii wiekowej i wagowej.
Udział w turnieju przyczynił się do lepszej
integracji dzieci i młodzieży oraz poprawy
kontaktów
różnych
ośrodków
sportowych
w Polsce i Europie Środkowo-wschodniej.
Pozytywnym aspektem turnieju jest także
promocja Powiatu Bocheńskiego.
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12

ULKS „Fajfer 2001”
Łapanów

VI Olimpiada
Lekkoatletyczna

Organizacja VIII
Memoriału Piłkarskiego
im. Jerzego Kopanicy

Organizacja Powiatowej
Ligi Orlików, połączonej
z III Rodzinnym Piknikiem
Sportowym

LKS „Tarnavia”
Tarnawa

Stowarzyszenie
Miłośników
Aktywności
w Lipnicy
Murowanej

Ogółem

1 000,00

500,00

500,00

Zadanie obejmowało organizację olimpiady
z udziałem 180 uczestników. Dla właściwego
przeprowadzenia imprezy przygotowano posiłek
dla wszystkich uczestników, zabezpieczono
obsługę
sędziowską,
obsługę
medyczną,
zakupiono nagrody, puchary i medale dla
zwycięzców. Olimpiada została zorganizowana na
obiektach GOSiR w Łapanowie Najlepsze osoby
w każdej konkurencji zostały nagrodzone.
Impreza miała na celu pokazanie piękna królowej
sportu – lekkoatletyki, przeciwdziałać przeciw
przemocy
wśród
młodzieży.
Najlepszym
zawodnikom stworzono możliwość rozpoczęcia
treningów pod okiem trenerów lekkoatletyki w
ULKS „Fajfer 2001. W turnieju startowało 180
uczestników z sześciu gmin
1 sierpnia 2015 r odbył się już ósmy memoriał
piłkarski im. Jerzego Kopanicy, założyciela
i wieloletniego prezesa Klubu LKS „Tarnavia”
Tarnawa.
Obecne
pokolenie
sportowców
wychowane przez niego zdobywa laury, młodzież
z Tarnawy pamięta o swoim prezesie, przyjacielu i
powierniku.
W turnieju startowały dwie drużyny piłkarskie:
seniorzy LKS „Tarnavia” oraz LKS „Naprzód”
Sobolów.
Imprezę przeprowadzono w sierpniu 2015 r.
Służyła integracji młodego pokolenia poprzez
zorganizowanie rozgrywek piłkarskich, krzewieniu
kultury fizycznej jako zdrowego trybu życia
poprzez jak najszerszą promocję działań oraz
wzbogaceniu oferty kulturalno – rozrywkowo –
sportowej kierowanej do mieszkańców powiatu,
a w szczególności dzieci poprzez kilkumiesięczne
rozgrywki. Turnieje piłkarskie przyciągnęły ponad
150 dzieci, a sam Piknik rozłożony w czasie na
kilka dni - kilkaset osób.

12 000,00 zł

6. WYKAZ PODMIOTÓW I ZADAŃ, KTÓRE OTRZYMAŁY W 2015 ROKU
DOFINANSOWANIE W WYNIKU ZŁOŻENIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – POZA TRYBEM
KONKURSOWYM:

Lp.

Nazwa zadania

1

Szkolenie
wyselekcjonowanej
młodzieży (z dużymi
talentami
strzeleckimi) i i jej
udział w zawodach
ogólnopolskich h
(Mistrzostwa |Polski
LOK)

7.

WYKAZ

Kwota
dotacji
(w zł)

Podmiot

TKKF „Promień”
Bochnia

PODMIOTÓW

I

4 677,00

ZADAŃ,

Cel zadania

Zakup broni sportowej i akcesoriów,
przygotowanie
uzdolnionej
strzelecko
młodzieży do zawodów, promowanie
powiatu na terenie kraju. W mistrzostwach
Polski
uczestniczyło
26
klubów
i w klasyfikacji klubowej „Promień”: zajął
V miejsce.

KTÓRE

NIE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
W 2015 ROKU.

Lp.

Nazwa zadania

Podmiot

1

X Międzynarodowy Memoriał Szachowy
im. ks. A. Czaplińskiego

TKKF Ognisko „Promień” w Bochni

2

Powiatowa Gimnazjada Strzelecka
szkolenie młodzież\y

TKKF Ognisko „Promień” w Bochni

3

IX Ogólnopolskie Podziemne zawody
Strzeleckie

TKKF Ognisko „Promień” w Bochni

4

Bocheńska Młodzieżowa Liga Strzelecka

TKKF Ognisko „Promień” w Bochni

5

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych –
rozwój wolontariatu w Powiecie Bocheńskim –
warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom
i Młodzieży „Auxilium” w Bochni

6

I Bieg Fundacji Auxilium „Pomagamy”

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom
i Młodzieży „Auxilium” w Bochni

7

Program aktywności ruchowej dla młodzieży i
dorosłych oraz osób niepełnosprawnych

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom
i Młodzieży „Auxilium” w Bochni

8.

WYKAZ

PODMIOTÓW

I

ZADAŃ,

KTÓRE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIE W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE TURYSTYKI W 2015
ROKU:

Lp.

Nazwa zadania

Podmiot

Kwota
dotacji
w zł

Cel zadania

1

VIII Rajd Młodych

PTTK O/Bochnia

1 500,00

Dwudniowa impreza krajoznawczoturystyczna dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.
Wzięło w niej udział ok. 60 uczestników.

2

VIII Złazisko dla
Młodzieży

1 500,00

Jednodniowa impreza krajoznawczoturystyczna dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.
Wzięło w niej udział ok. 200 uczestników.

3

V Rodzinny Rajd
Wiosenny

Ogółem

PTTK O/Bochnia

PTTK O/Bochnia

1 000,00

Dwudniowa cykliczna impreza turystyczna,
na którą złożyły się: wycieczka autokarowa
oraz rajd pieszy szlakami beskidzkimi,
zakończoną wspólną zabawą.

4 500,00 zł

