SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU BOCHEŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W 2016 ROKU

Bochnia, kwiecień 2017 r.

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

W 2016

ROKU.
W 2016 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 2016 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 2016 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/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.
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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 2016 wynosiła:
kultura - 69 000 zł;
kultura fizyczna – 25 000 zł;
turystyka – 6 000 zł.
Warunkiem

przystąpienia

do

konkursu

było

złożenie

ofert

w terminie od 14 stycznia do 5 lutego 2016 roku w Starostwie Powiatowym

w Bochni. Na konkurs wpłynęło 46 ofert: 24 w zakresie kultury, 16 w zakresie
kultury fizycznej i 6 w zakresie turystyki. Dofinansowane zostały
19

w

zakresie

kultury

(w

jednym

przypadku

organizacja

33 zadania:
zrezygnowała

z przyznanej dotacji), 11 w zakresie kultury fizycznej i 3 w zakresie turystyki,
realizowane

przez

organizacje

pozarządowe,

które

otrzymały

wsparcie

w wysokości 73 500 zł.
2. WYKAZ

PODMIOTÓW

I

ZADAŃ,

KTÓRE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIE W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY W 2016
ROKU.
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Podmiot

Podgórskie
Stowarzyszenie
KulturalnoSpołeczne
W Lipnicy Mur.

Stowarzyszenie
Górnicze „Sutoris”
w Bochni

Stowarzyszenie
„Prężna
Gospodyni”
w Łapanowie

Nazwa zadania

Kultywowanie tradycji
muzykowania w
Orkiestrze Dętej
w Rajbrocie

Koncerty bocheńskiej
Orkiestry Górniczej
w Saarlouis

Święto Gospodyni
2016

Kwota
dotacji
(w zł)

Cel zadania

6 000,00

W ramach realizacji zadania kontynuowano naukę
z 30-osobowym zespołem na indywidualnych
lekcjach gry na instrumentach muzycznych. Łącznie
przeprowadzono 50 godzin zajęć miesięcznie, co
prze cały czas trwania projektu (9 miesięcy) dało
łącznie 450 godzin zajęć w różnej konfiguracji
warsztatowej.
Opracowano muzycznie szerszy repertuar wraz
z permanentną nauką. Kultywowano tradycję poprzez
zachęcenie dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w
Rajbrocie do przesłuchań muzycznych i rozwijania
swych talentów w ramach Strażackiej Orkiestry Dętej
w Rajbrocie.

6 500,00

Dofinansowanie pozwoliło na zorganizowanie 4
koncertów w Saarlouis w lipcu 2016 r. Realizacja
tego projektu pozwoliła na zacieśnienie relacji polskoniemieckich. Cykl koncertów wykonanych przez
orkiestrę Kopalni soli Bochnia pozwolił mieszkańcom
regionu Saarlouis na bliższe poznanie regionu
bocheńskiego i tradycji górniczych.
Mieszkańcom regionu Saarlouis i okolicznych
miejscowości w Niemczech przybliżony został region
bocheński i tradycje górnicze. Przez wykonanie
zadania orkiestra wzbudziła większe zainteresowanie
swoją działalnością (koncertom przysłuchiwało się
łącznie do 10 tys. osób), równocześnie podnosząc
swój poziom muzyczny i promując region bocheński.

1 000,00

Przyznane dofinansowanie przyczyniło się do
podniesienia jakości organizowanego „Święta
Gospodyni 2016”.
W projekcie wzięło udział 6 kół gospodyń wiejskich
z 2 gmin, dla wszystkich kół zakupiono komplety
artykułów spożywczych w celu przygotowania stoisk.
Zakupiono 6 kompletów nagród + 11 drobnych
nagród rzeczowych.
Realizacja projektu przyczyniła się do integracji kół
gospodyń wiejskich z południa powiatu (Gmina
Łapanów, Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz), wymiany
doświadczeń, wymiany przepisów kulinarnych,

pomysłów na dekorację stoisk itp., zastosowania
w praktyce zasad zdrowego odżywiania, zdobycia
nowej wiedzy z zakresu kulinariów, historii kół
gospodyń wiejskich i gotowania oraz kultywowania
lokalnej kultury i tradycji.
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Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
„Kropla Dobroci”
w Bochni

9 Festiwal Piosenki
”Integracja Malowana
Dźwiękiem”

10 000,00

Na Festiwal wpłynęło ponad 140 zgłoszeń z całej
Polski. Zakwalifikowani uczestnicy zostali połączeni w
muzyczne duety (uczeń niepełnosprawny –
pełnosprawny). Sam Festiwal odbył się dniach 17-19
maja 2016 r. Przez pierwsze dwa dni uczestnicy brali
udział w warsztatach muzyczno – teatralnych
prowadzonych przez artystów: Anię Rusowicz,
Monikę Zamachowską, Jana Wojdaka, Marka
Piekarczyka, Janusza „Yaninę” Iwańskiego oraz
Zbigniewa
Zamachowskiego.
Trzeciego
dnia
uczestnicy występowali na scenie w Hali
Widowiskowo – Sportowej. Osoby wyróżnione
zaprezentowały
swoje
zdolności
podczas
Festiwalowej Gali Laureatów, którą uświetnił swoim
koncertem Grzegorz Hyży.
Uczestnicy festiwalu mieli zapewnione bezpłatne
zakwaterowanie i wyżywienie przez trzy dni.
Zainteresowanie mediów tą imprezą było bardzo
duże. Wśród patronów medialnych można wymienić
m.in. TVP Kraków, Radio Kraków, Gazetę Krakowską
oraz portale internetowe i lokalne periodyki.
Obecność gwiazd polskiej estrady oraz honorowe
patronaty ministra edukacji narodowej, pełnomocnika
rządu ds. osób niepełnosprawnych
starosty
bocheńskiego i burmistrza Bochni podniosły rangę
tego Festiwalu. Dużą wartość dla uczestników miały
też nagrody z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
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”,
a pewnie dlatego, że niezbyt często można zobaczyć
kabaret z udziałem osób niepełnosprawnych.
Występy finałowe śledziło około 1100 osób. Liczba
uczestników (solistów, duetów oraz zespołów,
kabaretów) wyniosła 160 osób.
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Polski Związek
Niewidomych
koło w Bochni

Jubileusz 65-lecia
powstania PZN

2 500,00

Centralna część obchodów odbyła się 15
października 2016 r. Rozpoczęła je Msza św.
Następnie część oficjalna uroczystości odbyła się na
Auli św. Mikołaja. Podczas spotkania osobom
zasłużonym wręczono odznaczenia honorowe złote
i
brązowe
PZN
oraz
Odznaki
Przyjaciel
Niewidomego, przyznawane przez Zarząd Główny
PZN
Wręczono
dyplomy,
podziękowania
i pamiątkowe kubki z nadrukiem logo PZN, długopisy
przygotowane przez PZN Koło w Bochni, dekoracji
dopełniły koszyczki z kwiatami wykonane przez
uczestników warsztatów arteterapii powstałych przy
Kole PZN w Bochni. Całość potkania uświetnił występ
Kapeli Podwórkowej Józefa Różyńskiego i koncert
„Zaklęty krąg muzyki" w wykonaniu Anny Rydz skrzypce,
Aleksandra
Janusa-gitara,
Joanny
Wojtowicz i Krzysztofa Biernata - śpiew. Był to
jubileusz wspomnień, serdeczności, odnowienia
kontaktów

i spotkań po latach.
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UKS „Feniks” przy
ZS Łapanów

Stowarzyszenie
SpołecznoKulturalne Sołtysów
i członków Rad
Sołeckich Ziemi
Bocheńskiej

Z nadzieją na Kresy –
bogactwo kultur
dziedzictwem Europy

Sołtys Roku 2015

2 000,00

2 000,00

Ideą projektu ”Z nadzieją na Kresy-bogactwo kultur
dziedzictwem Europy” było stworzenie platformy
porozumienia i działania obywateli polskich i Polaków
zamieszkujących Ojczyznę i Ukrainę. Wzajemny
kontakt stać się miał okazją do poznania i odniesienia
się, nie tylko do kulturowego dziedzictwa Polaków,
ale
również
dziedzictwa
innych
narodów,
zamieszkujących Ukrainę i Polskę.
Jeden z głównych celów przedsięwzięcia polegał na
nawiązaniu kontaktów między społecznościami
dwóch państw tj. Polakami z Ojczyzny i naszymi
rodakami z Kresów czującymi potrzebę kultywowania
polskości. Beneficjantami projektu były osoby
dorosłe,
zainteresowane
tematyką
kresową
z Powiatu Bocheńskiego. Partnerami osoby
pochodzenia polskiego pochodzenia z Kresów
Główny problem społeczny, do którego rozwiązania
miała się przyczynić realizacja projektu, to przede
wszystkim
zmiana
przekonania
naszych
mieszkańców, że kultura i tradycja polska to
hermetyczna wartość ,którą kultywujemy w Polsce,
gdy tymczasem polska kultura ma znaczenie
ponadnarodowe, rozwija i rozwijała się poza
rdzennym terytorium naszego kraju, współistnieje
z kulturami innych nacji czerpie i oddziałuje na inne
kultury – w tym przypadku wschodniosłowiańską.
Innym założeniem projektu było udowodnienie tezy,
że dziedzictwo narodowe naszego regionu jest
w wielu miejscach zbieżne z dziedzictwem polskim
na Kresach- takie nazwiska jak: Grottger, Żeleński,
Talowski, Daniłowicz łączą bowiem naszą lokalną
historię z historią Kresów.
Do realizacji projektu doszło w dniach 26-29 maja
2016 r. Z wyjazdu studyjnego na Kresy (Lwów)
skorzystało łącznie mieszkańców gminy Łapanów
Celem projektu było przeprowadzenie konkursu,
promującego działalność sołecką. Jego rezultatem
było wybranie Sołtysa Roku 2015 Ziemi Bocheńskiej
(spośród 10 zgłoszonych kandydatur), który zdobył
nagrodę główna z przeznaczeniem na działalność
pożytku publicznego w swoim sołectwie. Dwóch
sołtysów zostało uhonorowanych wyróżnieniami,
otrzymali oni nagrody rzeczowe. Zorganizowano galę
finałowa konkursu, na którą zaproszono 30 osób sołtysi zgłoszeni do konkursu, oraz wszyscy sołtysi
z gminy Nowy Wiśnicz. Zaproszono również
przedstawicieli
lokalnych władz oraz organizacji
działających na terenie gminy
Podczas
prowadzonego konkursu nastąpiła
integracja środowiska sołtysów w obrębie Powiatu
bocheńskiego.
Wśród
uczestników
konkursu
nastąpiła
wymiana
doświadczeń,
związanych
z działalnością społeczną, oraz identyfikacja dobrych
praktyk działalności społecznej. Wzrosło także
poczucie wartości i satysfakcji z pracy w swoim
sołectwie. Przy okazji konkursu zaobserwowano
wzrost zaangażowania w pełnienie funkcji sołeckiej
oraz wzrost aktywności sołtysów.
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Fundacja Auxilium
w Bochni

Cykl koncertów
charytatywnych
Fundacji Auxilium

Koncerty piosenek
Chór „Złota Jesień”
biesiadnych oraz pieśni
w Bochni
patriotycznych

Klub Seniora
„Sami lecz nie
samotni” w Bochni

Stowarzyszenie
eduKreatywni

Stowarzyszenie
Orkiestra Dęta
Baczków

Cykl spotkań
okolicznościowych
bocheńskich seniorów

Majówka w Kamionnej

Warsztaty muzyczne
dla Młodzieżowej
Orkiestry Dętej
Baczków

3 500,00

Zrezygnowano z przyznanej dotacji

1 600,00

Chór upowszechnia i promuje twórczość regionu
bocheńskiego na terenie Małopolski jak również poza
jego granicami, organizując koncerty.
Dofinansowanie pozwoliło na zorganizowanie dwóch
koncertów piosenek biesiadnych i patriotycznych:
w Domu Opieki „Paw” w Starych Żukowicach koło
Dąbrowy Tarnowskiej oraz w Domu Pomocy
Społecznej w Mogilnie koło Grybowa a także na
przygotowanie chóru do koncertów i pokrycie
kosztów transportu na koncerty .
Chór poprzez koncerty poprawia jakość śpiewu,
poszerza swoje horyzonty poprzez poznanie nowych
ludzi. Łącznie w obu koncertach uczestniczy 65
podopiecznych obu domów pomocy społecznej.

1 000,00

Dofinansowanie projektu pozwoliło na pokrycie
części kosztów organizacji poszczególnych zadań, na
które złożyły się: organizacja Dnia Kobiet (marzec
2016 r.), organizacja Zjazdu Seniorów (czerwiec
2016 r.) oraz organizacja Spotkania Wigilijnego
(grudzień 2016 r.) Poprzez realizację zadań
zapobiegnięto wykluczeniu osób starszych z życia
towarzyskiego, umożliwiono seniorom wspólne
i aktywne spędzenie czasu, urozmaiconego
występami grup artystycznych. Łącznie zadaniem
zostało objętych ok. 70 osób

1 500,00

„Majówka” odbyła się 22 maja 2016 r. Złożyły się na
nią: plenerowe nabożeństwo majowe, część
artystyczna przygotowana przez uczniów PSP i PG
w Kamionnej, uroczysty przemarsz z orkiestrą dętą
pod Kolumnę Szwedzką, odczyt historyczny
i złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy,
rekonstrukcja
bitwy
wojsk
Księcia
Jerzego
Lubomirskiego ze Szwedami oraz wspólna biesiada
na placu przy szkole, która objęła wystawę
rękodzieła, prezentację Kół Gospodyń Wiejskich,
warsztaty historyczne dla dzieci oraz zabawę
taneczną.
Poprzez
wydarzenia
wzmocniono
integrację
mieszkańców i promocję powiatu, związaną
z kultywowaniem tradycji lokalnej, tradycją wspólnego
świętowania.
Wzmocniono
więzi
rodzinne
i międzypokoleniowe. Podniesiono świadomość na
temat historii regionu.

3 000,00

W ramach projektu odbyły się trzydniowe warsztaty
w Poroninie dla Orkiestry (maj 2016 r.), w czasie
których członkowie Orkiestry mogli podnieść swoje
umiejętności muzyczne oraz dobrze przygotować się
do nagrania materiału do teledysku. Wykonano
nagrania materiału audio wymagało 8 sesji
nagraniowych, a materiału wideo 5 sesji filmowych,
czego końcowym owocem jest 3-minutowy teledysk.
Teledysk został umieszczony w Internecie na stronie
YouTube (do końca 2016r. teledysk osiągnął ponad
100 tys. wyświetleń) oraz na profilu facebookowym
Orkiestry, dzięki czemu promowana jest Orkiestra
a także Powiat Bocheński. W wykonanym materiale
filmowym pojawia się informacja o dofinansowaniu
projektu przez Powiat, dzięki czemu Starostwo

Powiatowe zostało wykreowane jako mecenas
wspierający amatorską działalność muzyczną.

13

14

Stowarzyszenie
Bochnia i Sól

Stowarzyszenie
Bochnia i Sól

Cykl spotkań
podróżniczych „Na
świat – podróże
z pasją”

II Festiwal Podróżniczy
„Na świat – podróże
z pasją”

2 000,00

W ramach Spotkań odbyła się wystawa zdjęć
podróżniczych oraz spotkania z podróżnikami.
w których wystąpili:
1. Szczepan Brzeski – bochnianin, zdobywca Korony
Ziemi,
2. Eliza i Paweł Pyciak – bochnianie, autorzy wielu
wypraw.
Spotkania poszerzyły ofertę kulturalną miasta
i zaktywizowały lokalne społeczeństwo – Spotkania
obejrzało ponad 400 osób, zanotowano też ponad
3000 odsłon na mediach społecznościowych,
piszących o tych wydarzeniach.

1 000,00

Festiwal odbył się 24 września 2016 r. W jego
ramach odbyły się: wystawa pojazdów wyprawowych
na rynku miasta, warsztaty gotowania w podróży
i spotkanie z przewodnikami turystycznymi.
W festiwalu wystąpili:
1. Ewa Wachowicz – znana prezenterka telewizyjna
i Klaudia Cierniak-Kożuch - producentka programów
TV i podróżniczka,
2. Małgorzata Pierz i Daniel Mizera – zdobywcy
Korony Ziemi,
3. Marcel Markuś – rekordzista Guinnesa
w nurkowaniu wysokogórskim,
4. Bogusław Szymański – bochnianin, który
przepłynął kanion rzeki Colorado,
5. Szczepan Brzeski – bochnianin, zdobywca Korony
Ziemi,
6. Eliza i Paweł Pyciak – bochnianie, uczestnicy wielu
egzotycznych wypraw.
Festiwal
poszerzył
ofertę
kulturalną
miasta
i zaktywizował lokalne społeczeństwo – sam festiwal
i wydarzenia okołofestiwalowe obejrzało ponad 400
osób, zanotowano też 7000 odsłon w mediach
społecznościowych, poświęconych temu tematowi.

15

16

Stowarzyszenie
„Nasz Kamyk”

SRH „Najemnicy
Bocheńscy”

„Ocalić od
zapomnienia” – Powiat
Bocheński na starej
fotografii

Oprawa historyczna
imprez patriotycznych

2 000,00

Na zadanie złożyły się: konkurs fotograficzny
przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych,
przygotowanie stacjonarnych wystaw, zawierających
archiwalnych zdjęcia (12 plansz), dokumentujące
historię Powiatu Bocheńskiego, prezentowanych
pomiędzy 23 maja a 22 czerwca w miejscach
publicznych, w budynkach użyteczności publicznej.
Realizacja projektu osiągnęła założony cel, którym
była aktywizacja młodzieży i osób starszych poprzez
możliwość rozwijania pasji fotograficznej.

1 500,00

Dofinansowanie zadania pozwoliło rekonstruktorom
historycznym na wzięcie udziału w następujących
wydarzeniach: udział w obchodach Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchody 72. rocznicy
zastrzelenia
polskiego
samolotu
liberator
w Nieszkowicach Wlk., rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego, obchody wybuchu II wojny
światowej oraz Narodowego Dnia Niepodległości 11
Listopada. Stowarzyszenie reprezentowało tez
Powiat Bocheński na niepołomickich Polach Chwały
Poprzez oprawę historyczną imprez historycznych
wzmocniono
zainteresowanie
historią
(także
w wymiarze lokalnym) przez szerokie kręgi
mieszkańców
powiatu,
głównie
młodzież.
Zaktywizowano ją w kierunku wstępowania w szeregi

grup rekonstrukcyjnych oraz do samodzielnego
poznawania historii w jej różnych aspektach.
Przyznane dofinansowanie pozwoliło na zakup 2 szt.
mundurów WP, wzór 36 oraz na zakup 10 osobowego namiotu brezentowego. Zakup mundurów
oraz
namiotu
przyczynił
się
do
bardziej
realistycznego przedstawienia wydarzeń wojennych.
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Klub Seniora
w Nowym Wiśniczu

Orkiestra Dęta
Okulice

XIX Wiśnicka Parada
Orkiestr Dętych

Promocja tradycji
Orkiestry Dętej Okulice

OGÓŁEM

2 500,00

15 maja 2016 r. na wiśnickim Rynku osiem orkiestr
(Orkiestra Dęta OSP Grobla, Strażacka Orkiestra
Dęta z Tarnawy, Big Band Rożnów, Strażacka
Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej, Universal Band
z Zakrzowa, Strażacka Orkiestra Dęta ze Starego
Wiśnicza, Bassara Jazz Collective z Nowego Sącza
oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Baczkowa
stworzyło barwne widowisko w oparciu o bogactwo
artystyczne drzemiące w orkiestrach dętych.
Realizacja przedsięwzięcia ukazała, jaką rolę pełnią
orkiestry
dęte
w środowiskach strażackich,
zakładowych i parafialnych,
Wiśnicka Parada przyczyniła się również do
promowania „młodych talentów”, ponadto stała się
ważnym elementem promocji mikroregionu poprzez
środowiska artystyczne.

2 500,00

Zorganizowanie
Przeglądu
Orkiestr
Dętych
w Okulicach spotkało się z dużym zainteresowaniem
licznie
zgromadzonej
publiczności,
która
przysłuchiwała się występom wszystkich orkiestr.
Przygotowane na tę okazję gadżety i foldery
reklamowały Powiat Bocheński oraz przedstawiały
80-letnią historię orkiestry. Poprzez organizację tej
imprezy podtrzymana została współpraca pomiędzy
czołowymi
orkiestrami
z
terenu
Powiatu
Bocheńskiego oraz wymiana pomiędzy orkiestrami
z Okulic i Neidling. Biorące udział w uroczystości
władze Gminy Rzezawa i Gminy Neidling
zadeklarowały rozszerzenie współpracy pomiędzy
obydwoma gminami.
W Przeglądzie Orkiestr Dętych w Okulicach wzięły
udział 4 orkiestry tj. około 170 muzyków. Oprócz tego
zostało zaproszonych 80 gości (przedstawiciele
władz Powiatu Bocheńskiego i Gminy Rzezawa,
stowarzyszeń
i
instytucji
współpracujących
z orkiestrą, też byli muzycy i członkowie honorowi
orkiestry. W czasie koncertów zgromadziła się
kilkusetosobowa publiczność .
Na okoliczność tę wydano 500 szt. folderów oraz
wykonano 1600 szt. gadżetów reklamowych
(długopisy, ołówki, breloki - otwieracze), które
rozdawano podczas imprezy.

52 100,00 zł

3. WYKAZ PODMIOTÓW I ZADAŃ, KTÓRE OTRZYMAŁY W 2016 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 2016 roku zgodnie z tym trybem udzielono dofinansowania jednej organizacji
pozarządowej:

Lp.

1

Podmiot

Nazwa zadania

Katolickie
Stowarzyszenie
„Civitas Christiana”
oddział w Krakowie

Ziemia Bocheńska od
przeszłości do
teraźniejszości –
Rotmistrz Witold Pilecki
i jego ucieczka z KL
Auschwitz do Bochni
i Wiśnicza

RAZEM

Kwota
dotacji
(w zł)

Opis zadania

1 700,00

Konkurs poświęcony był postaci rotm.
Witolda Pileckiego – żołnierza wyklętego,
skazanego na śmierć i zapomnienie przez
UB, bohatera, który został zaliczony do
jednego z sześciu najodważniejszych
i
najwybitniejszych
uczestników
europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny
światowej. Dokonał on rzeczy niezwykłej
i niepowtarzalnej, dobrowolnie dołączył do
łapanki, by dostać się do KL Auschwitz i
zorganizować
konspirację
obozową.
Rotmistrz swój ślad zostawił także w Bochni
i Wiśniczu, które udzieliły mu schronienia po
brawurowej
ucieczce
z
obozu
koncentracyjnego
w
Oświęcimiu.
W „Koryznówce” u Serafińskich w Wiśniczu
Konkurs
historyczny
dla
szkół
ponadgimnazjalnych przebiegał w trzech
etapach: szkolnym, międzyszkolnym oraz
finału w formie pytań ustnych.
Dla uczniów biorących udział w konkursie
zorganizowano
warsztaty
historyczne
realizowane w formie 2 wykładów. .
16 listopada 2016 r . w Oratorium Świętej
Kingi w Bochni odbył się finał V edycji
konkursu. poprzedzony etapem szkolnym.
Wyłonionych jedenastu finalistów wykazało
się doskonałym przygotowaniem, świetnie
odpowiadało na zadawane pytania i kolejne
rundy nie dawały rozstrzygnięcia, chociaż
w powszechnej ocenie, pytania nie były
łatwe. Rozstrzygnęła przyniosła dopiero
dogrywka,

1 700,00 zł

4. WYKAZ

PODMIOTÓW

I

ZADAŃ,

KTÓRE

NIE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY W 2016
ROKU.
Nazwa zadania

Lp.

Podmiot

1

UKS „Feniks” przy ZS Łapanów

Rajd pieszy – śladami młodzieńczych wędrówek Karola
Wojtyły

2

Bratuckie Stowarzyszenie Kulturalne

Powiatowe obchody 70. rocznicy śmierci gen. Okulickiego

3

Stowarzyszenie Totum ab Alto

Historia smakiem pisana

4

Stowarzyszanie Chóralne „Adoramus”

Kultura w Powiecie Bocheńskim

5

Stowarzyszenie „Przyjazna Wolica”

„Miłośniczki carvingu rzeźbią w owocach”

5. WYKAZ

PODMIOTÓW

I

ZADAŃ,

KTÓRE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIE W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA

REALIZACJĘ

ZADAŃ

PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE

KULTURY

FIZYCZNEJ W 2016 ROKU:

Lp.

1

2

Podmiot

ULKS Fajfer 2001
Łapanów

LKS „Gryf” Chronów

Nazwa zadania

VII Olimpiada
Lekkoatletyczna

Organizacja
zawodów sportowych
dla dzieci i młodzieży
z gminy Nowy
Wiśnicz

Kwota
dotacji
w zł

Opis zadania

1 000,00

Na terenie Bocheńszczyzny jest duża ilość dzieci
z uzdolnieniami lekkoatletycznymi, które nie mają
możliwości pokazania swoich umiejętności.
Olimpiada została zorganizowana 23 września
2016 r. na obiektach GOSiR w Łapanowie dla
młodzieży z roczników 2000 – 2001. Łącznie
udział w niej wzięło 120 uczestników.
Impreza miała na celu pokazanie piękna królowej
sportu – lekkoatletyki. Dla właściwego jej
przeprowadzenia przygotowano posiłek dla
wszystkich uczestników, zabezpieczono obsługę
sędziowską, obsługę medyczną, zakupiono
nagrody, puchary i medale dla zwycięzców.
Najlepsze osoby w każdej konkurencji zostały
nagrodzone.

1 000,00

Otrzymane środki finansowe z tytułu przyznanej
dotacji pozwoliły na lepsze oraz efektywniejsze
zorganizowanie zawodów sportowych dla dzieci
i młodzieży z gminy Nowy Wiśnicz, które zostały
rozegrane w sierpniu 2016 r.
Dzięki organizacji zawodów sportowych został
wypełniony czas wolny zarówno młodzieży jak
i dzieci oraz była to doskonała okazja do
sprawdzenia umiejętności zawodników w grach
zespołowych. Łącznie z zawodach wzięło udział
ponad 100 dzieci.

3

4

5

6

7

LKS „Piast” Łapanów

LKS „Tarnavia”
Tarnawa

LKS „Naprzód” Sobolów

LUKS „Sobolik”
Sobolów

Fundacja „Auxilium”
Bochnia

XII Memoriał im.
Janusza Kuliga

Organizacja IX
Memoriału
Piłkarskiego im.
Jerzego Kopanicy

Organizacja Turnieju
Piłkarskiego
Młodziczek

Organizacja turnieju
tenisa stołowego
o puchar Ziemi
Łapanowskiej

II Bieg Charytatywny
o Pierścień św. Kingi

1 000,00

2 kwietnia 2016 r. w hali Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Łapanowie odbył się XII Piłkarski
Memoriał im. Janusza Kuliga. Głównym celem
zadania było upamiętnienie tragicznej śmierci
Janusza Kuliga - wielokrotnego mistrza Polski,
wicemistrza Europy. Janusz Kulig pierwsze kroki
sportowe stawiał w klubie sportowym
Piast
Łapanów.
W
turnieju
udział
wzięło
5
drużyn
reprezentujących powiaty bocheński i myślenicki,
mecze rozgrywane były systemem „każdy
z każdym”. Zwyciężyła drużyna Piasta Łapanów I,
przed Grodziskiem Raciechowice I oraz
Grodziskiem Raciechowice II. Poza podium
znalazły się ekipy Piasta Łapanów II oraz Trzciany
2000. Dyplomy, puchary oraz statuetki dla
najlepszego zawodnika każdej drużyny wręczali
prezes Piasta Paweł Daniec oraz radny Powiatu
Bocheńskiego Ryszard Drożdżak. Wszystkim
uczestnikom memoriału został wydany ciepły
posiłek.

800,00

6 sierpnia 2016 r. odbył się już dziewiąty
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 drużyny piłkarskie
z Tarnawy i Sobolowa, seniorzy LKS „Tarnavia”
oraz LKS „Naprzód" Sobolów. W turnieju wzięło
udział, łącznie z zawodnikami rezerwowymi ok.
50 osób.
Zakupiono posiłki dla wszystkich zawodników,
puchary dla drużyn. Zabezpieczono obsługę
sędziowską, przygotowano boisko do turnieju.
Zapewniono transport dla wszystkich drużyn.

1 200,00

15 września 2016 r. na boisku LKS „Naprzód”
Sobolów odbył się turniej piłkarski młodziczek,
w którym startowało 17 drużyn, w tym cztery
drużyny młodziczek - łącznie ok. 170 osób. Dzięki
dofinansowaniu
można
było
zaprosić
zaprzyjaźnione drużyny, ufundować nagrody,
puchary, dyplomy a po turnieju zaprosić na
posiłek. Zakupiono posiłki dla wszystkich
zawodników, puchary dla najlepszych drużyn,
zabezpieczono
obsługę
sędziowską,
przygotowano boisko do turnieju oraz zapewniono
transport dla wszystkich drużyn.

600,00

W turnieju, który miał miejsce 2 kwietnia 2016 r.,
startowało 50 uczestników z dwóch gmin. Zawody
przeprowadzono w pięciu kategoriach wiekowych
(dziewcząt i chłopców) Zabezpieczono obsługę
sędziowską,
przygotowano
salę
i
stoły.
Zapewniono transport uczestnikom zawodów. W
eliminacjach i turnieju uczestniczyło łącznie 50
zawodników Rozgrywano mecze indywidualne,
deble i miksty.

2 500,00

Impreza biegowa została zorganizowana w lipcu
2016 r. Złożyły się na nią bieg na dystansie 10
km, 1 bieg na dystansie 3 km i marsz Nordic
Walking, w których łącznie wzięło udział 300
zarejestrowanych uczestników. Przy imprezie

pracowało 31 wolontariuszy oraz 60 strażaków
z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta
i okolic. Liczbę publiczności ocenia się na 1000
osób.

8

9

10

Stowarzyszenie ”Nasze
dzieci” Rzezawa

Stowarzyszenie
Bochniaków
i Miłośników Ziemi
Bocheńskiej

TS MOSiR Bochnia

II Olimpiada
Sportowa

XII Bieg Kmitów
w Nowym Wiśniczu

XIX Międzynarodowy
Turniej Judo
w Kopalni Soli
w Bochni

500,00

II Olimpiada Sportowa, rozegrana w czerwcu
2016 r., opierała się głównie na grach i zabawie,
organizatorzy zmobilizowali dzieci do aktywności
ruchowej, zapoznali najmłodszych z zasadami
zdrowej
rywalizacji
sportowej,
zapoznali
z zasadami fair-play oraz zachęcili do czynnego
wypoczynku. Podjęte przez nich działania
przyczyniły się do zintegrowania dzieci oraz do
poprawienia
ich
sprawności
fizycznej.
W zawodach wzięło udział 40 dzieci, którym
wręczono dyplomy i puchary.

2 000,00

24 września 2016 r. na terenie Zamku
w Wiśniczu odbył się XII Bieg Kmitów. Impreza
została zorganizowana w roku Jubileuszu 400lecia lokacji miasta. Wydarzenie zgromadziło
kilkaset osób, dzieci, młodzież oraz rodziny
z gminy Nowy Wiśnicz. Po raz pierwszy
uczestnicy mogli przebiec po trasie wokół murów
zamkowych, gdzie powstała ścieżka rekreacyjna.

3 000,00

W dniach 18-19 czerwca 2016 r. w Kopalni Soli
w Bochni został przeprowadzony jedyny
w Europie turniej judo, rozgrywany w pod ziemią.
Turniej łączył ze sobą walory sportowe,
zdrowotne i edukacyjne. Swoją oryginalnością
i atrakcyjnością od dziewiętnastu lat przyciąga
liczne rzesze uczestników z Polski i z różnych
krajów Europy (Litwa, Ukraina, Słowacja, Czechy,
Chorwacja). W sumie na turnieju uczestniczyło
w nim 420 zawodników z 58 klubów oraz ok. 300
osób towarzyszących.
Ze względu na miejsce organizacji turnieju
(podziemia kopalni) jest to przedsięwzięcie
skomplikowane pod względem logistycznym
(zwłaszcza transport maty).
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 Małopolski i Bochni zarówno w kraju jak
i za granicą.
Wizyta w Kopalni Soli w Bochni miała także
pozytywne aspekty edukacyjne (poznanie historii
kopalni, miasta i regionu), a także zdrowotne
(walory lecznicze bocheńskiej kopalni). Udział
w turnieju przyczynił się do lepszej integracji
dzieci i młodzieży oraz poprawy kontaktów

różnych ośrodków sportowych w Polsce i Europie
Środkowo-wschodniej, co będzie niewątpliwie
skutkować licznymi nowymi przedsięwzięciami o
charakterze sportowym. Pozytywnym aspektem
turnieju była także promocja Bochni i Małopolski,
zarówno w kraju jak i za granicą.
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TS MOSiR Bochnia

XXIII Memoriał
Majora Bacy

2 600,00

Memoriał Majora Bacy został zorganizowany
7 sierpnia 2016 r. po raz dwudziesty trzeci
w ramach uroczystości związanych z uczczeniem
pamięci lokalnego bohatera Jana Kaczmarczyka,
partyzanta AK, zastrzelonego przez hitlerowców.
Impreza łączyła ze sobą walory sportowe
i zdrowotne, wraz z edukacyjnymi i historycznymi,
dając możliwość uczczenia ważnych dla lokalnej
historii wydarzeń.
Zadanie obejmowało przygotowanie regulaminu,
kart zgłoszeniowych, materiałów promocyjnych
i reklamowych, rozpropagowanie imprezy przez
media (w tym Internet). W dniu zawodów –
7 sierpnia- uczestnicy (224 zawodników) biegu
przebiegli trasę liczącą 10 km. Po zakończeniu
otrzymali pamiątkowy medal, a najlepsi w
poszczególnych kategoriach nagrody finansowe
(na łączną kwotę 7450 zł). Dla wszystkich
uczestników
została
przygotowana
woda
mineralna.
Przed
biegiem
dla
dorosłych
zostały
zorganizowane
również biegi
dla
dzieci
i młodzieży (wzięło w nich udział 70 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. Przeprowadzono również dwa quizy
tematyczne, rozdano drobne upominki i nagrody
rzeczowe. W ramach Memoriału zorganizowano
pokaz zumby oraz zabawę prowadzoną przez DJ,
w ten sposób umilając czas publiczności
zgromadzonej na placu przy remizie OSP
w Chodenicach. W realizacji zadania uczestniczyli
strażacy z OSP Chodenice, harcerze, straż
miejska, policja. Dodatkowo straż pożarna
zorganizowała pokaz sprzętu gaśniczego oraz
quiz o tematyce pożarniczej dla uczestników
imprezy.
Dzięki organizacji XXIII Memoriałowego Biegu
Majora Bacy osiągnięte zostały następujące
rezultaty:
- udział 294 zawodników (224 zawodników, którzy
wzięli udział w Biegu Głównym oraz 70
uczestników Biegu Młodzieżowego),
- każdy z uczestników obu biegów otrzymał
pamiątkowy medal,
najlepsi
zawodnicy w
poszczególnych
kategoriach
wiekowych
otrzymali
nagrody
finansowe.
Każdy uczestnik biegu miał zapewnioną
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
sportowych, impreza miała także pozytywne
aspekty zdrowotne i społeczne, przyczyniła się do
lepszej integracji lokalnej społeczności.
W ramach zadaniach przeprowadzono imprezy

towarzyszące: piknik rodzinny, pokaz strażacki
i konkurs wiedzy pożarniczej oraz pokaz zumby
i występ DJa.

Ogółem

6. WYKAZ

PODMIOTÓW

16 200,00 zł

I

ZADAŃ,

KTÓRE

NIE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA

REALIZACJĘ

ZADAŃ

PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE

KULTURY

FIZYCZNEJ W 2016 ROKU.

Lp.

Podmiot

1

UKS ”Orzeł” Kierlikówka

Piknik Rodzinny na Wesoło
i Sportowo

2

GKS Drwinia

Powiatowy Turniej Piłkarski – Lato 2016 z GKS-em

3

LZS ”Macierz” Lipnica Murowana

Organizacja Powiatowej Ligi Piłkarskiej połączonej
z treningami oraz Piknikiem Sportowym

4

Automobilklub Śląski

4. Rajd Ziemi Bocheńskiej im. Janusza Kuliga

5

UKS „Olimp” Dąbrowica

„Rzut za trzy”

7. WYKAZ

PODMIOTÓW

Nazwa zadania

I

ZADAŃ,

KTÓRE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIE W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA

REALIZACJĘ

ZADAŃ

PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE

TURYSTYKI

W 2016 ROKU:

Lp.

1

Podmiot

UKS „Feniks”
przy ZS Łapanów

Nazwa zadania

XVII Rajd Szlakiem
Papieskim

Kwota
dotacji
w zł

Opis zadania

1 500,00

21 maja 2016 r., już po raz siedemnasty
dla uczczenia pamięci Jana Pawła II
pielgrzymi przeszli drogę łączącą Niegowić
z Łapanowem. Hasłem tegorocznego rajdu
były słowa: „Podążajcie wiernie drogą
Chrystusa”.
Po
krótkiej
modlitwie
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Niegowici ok. 500 osób wyruszyło na

trasę, by po przejściu 12 km zameldować
się na placu przed Zespołem Szkół im.
Jana Pawła II w Łapanowie. Tam czekał na
nich poczęstunek oraz wiele atrakcji,
w tym wystawy Kresowe.
Podczas uroczystego zakończenia miało
miejsce
rozstrzygnięcie
konkursu
literackiego pt. „Podążajcie wiernie drogą
Chrystusa”, w którym udział wzięli
uczniowie
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Wszystkim laureatom wręczono nagrody.
Istotą Rajdu było t to, dzieci i młodzież
powiatu wielickiego i bocheńskiego mogły
podczas rajdu pieszego z Niegowici do
Łapanowa i poznać społeczną naukę Jana
Pawła II .

2

3

PTTK O/Bochnia

PTTK O/Bochnia

IX Złazisko dla
Młodzieży

VI Rodzinny Rajd
Wiosenny Oddziału
PTTK w Bochni

1 000,00

W Złazisku, które przeprowadzono 27
kwietnia 2016 r., uczestniczyła młodzież
z Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni, Zespołu
Szkół Nr 1 w Bochni, I LO w Bochni, ZSG
w Gawłowie, ZSG w Bogucicach, SP Nr 5
w Bochni wraz z opiekunami. Łącznie
udział wzięło 250 osób. Przez udział
w
Złazisku
organizatorzy
chcieli
zaszczepić w młodzieży chęć do
aktywnego spędzania wolnego czasu,
wędrówek górskich i kontaktu z przyrodą.
Udało się połączyć zdobytą wiedzę
z praktyką w zakresie krajoznawstwa,
przyrody
i
orientacji
w
terenie.
Przeprowadzone
konkursy
pozwoliły
wyłonić zwycięzców, ale również pokazały
umiejętność funkcjonowania w grupie.

1 500,00

Rodzinny Rajd Wiosenny przeprowadzono
21-22 maja 2016 r. na terenie Beskidu
Makowskiego. W rajdzie udział wzięło
udział 77 osób, w tym kilka rodzin
z dziećmi i młodzieżą, W pierwszym dniu
uczestnicy wędrowali 2 trasami:
I trasa:
Pasmo Laskowskie (Łozka):
Koszarawa – Lasek schronisko –
Koszarawa,
II trasa: Koszarawa – Lachów Groń –
Jałowiec – Stryszawa,
Po zejściu z trasy zwiedzano Muzeum
Zabawek Drewnianych w Stryszawie.
Miejscem
noclegu
był:
Ośrodek
Wypoczynkowo-Rekolekcyjny im Ks. Kard.
Karola
Wojtyły
„Totus
Tuus”
w Zembrzycach oraz Ośrodek Wczasowo Rekolekcyjny Caritas im. Jana Pawła II
w Zakrzowie. Kiedy wszyscy uczestnicy
dotarli na miejsce,
rozpoczęło się
spotkanie przy ognisku. Liczne zabawy,
konkursy (szczególnie konkurs rajdowych
rodzin) i wspólne śpiewanie piosenek
turystycznych zakończyły pierwszy dzień
rajdu. Zwycięzcom wręczono nagrody,
a wszystkim uczestnikom plakietki rajdowe
oraz słodycze.
W drugim dniu po
śniadaniu wyruszono w góry:
I trasa: Pasmo Żurawnicy,
II trasa: Stryszawa – Gołuszkowa Góra –
Zembrzyce,

Po zejściu z gór zwiedzono „Domek
Ogrodnika” w Izbie Regionalnej przy
Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej.
Tam również odbyło się uroczyste
zakończenie rajdu, wręczenie pozostałych
nagród, podziękowania dla wszystkich
rodzin, które zdecydowały się wędrować
po górach ze swoimi pociechami.

Ogółem

8. WYKAZ

4 000,00 zł

PODMIOTÓW

I

ZADAŃ,

KTÓRE

NIE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA

REALIZACJĘ

ZADAŃ

PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE

TURYSTYKI

W 2016 ROKU.

Podmiot

Lp.

Nazwa zadania

1

Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna

Kurs przewodnicki

2

PTTK O/Bochnia

IX Rajd Młodych

3

Stowarzyszenie „Totum ab Alto”

Smaki i atrakcje Bocheńszczyzny – spotkanie promocyjne

9. NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIANIE LOKALI UŻYTKOWYCH Z ZASOBÓW
STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI NA RZECZ ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
W 2016 roku preferencyjnymi zasadami korzystania z zasobu lokalowego
Starostwa, polegającymi na nieodpłatnym użytkowaniu, objęte były następujące
organizacje pozarządowe:
- Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej O/Bochnia,
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi
Bocheńskiej,
- Zarząd Oddziału Powiatowego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych,
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
10.

PROWADZENIE PORTALU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Rok 2016 był kolejnym okresem działalności strony internetowej – Portal
Organizacji

Pozarządowych

(www.portalngo.powiatbochenski.eu),

który

jest

platformą wymiany informacji pomiędzy Starostwem Powiatowym w Bochni
a działającymi na terenie powiatu organizacjami pozarządowymi. W portalu
zamieszczane są aktualne

informacje, komunikaty, ogłoszenia czy konsultacje

społeczne. Na portalu swoje profile mają także niektóre NGO’s (Arka Poradnia
Specjalistyczna i Telefon Zaufania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina

Raby”,

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie
„Civitas

"Rodzina

Christiana”,

Kolpinga

Polski

w

Związek

Bochni",

Katolickie

Emerytów

Rencistów

i Inwalidów w Bochni, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Rzezawa).
11.

SZKOLENIA I KONSULTACJE

W 2016 r w budynku Starostwa Powiatowego odbyły się dwa szkolenia dla
organizacji pozarządowych, poświęcone możliwościom aplikowania o środki
publiczne. Przeprowadziły je: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
(w

zakresie

budżetu

obywatelskiego

województwa)

z Myślenic (w zakresie programu FIO Małopolska Lokalnie)

oraz

fundacja

„Arts”

