SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU BOCHEŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
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Bochnia, kwiecień 2018 r.

1. OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
W ZAKRESIE KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I POMOCY
SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU.
W 2017 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 2017 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 2017 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.
W 2017 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych

w zakresie pomocy

społecznej

dofinansowano

zadania

związane z:
1) wspieraniem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
chorujących psychicznie i wychowanków pieczy zastępczej.
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.

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 2017 wynosiła:

kultura - 64 000 zł;
kultura fizyczna – 25 000 zł;
turystyka – 6 000 zł;
pomoc społeczna – 121 494 zł.
Warunkiem

przystąpienia

do

konkursów

było

złożenie

ofert

w terminie od 14 stycznia do 5 lutego 2017 roku (dotyczy kultury, kultury
fizycznej i turystyki) oraz w terminie od 5 do 25 października 2017 r. (dotyczy
pomocy społecznej) w Starostwie Powiatowym w Bochni. Na konkursy wpłynęło
41 ofert: 22 w zakresie kultury, 14 w zakresie kultury fizycznej, 3 w zakresie
turystyki oraz 2 w zakresie pomocy społecznej. Dofinansowanych zostało

28

zadań: 14 w zakresie kultury (w jednym przypadku organizacja zrezygnowała
z przyznanej dotacji), 11 w zakresie kultury fizycznej, 2 w zakresie turystyki,
1 w zakresie pomocy społecznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe,
które otrzymały łącznie wsparcie w wysokości 211 733 zł (203 193 zł w drodze
konkursów i 8 540 zł w trybie pozakonkursowym).
2. WYKAZ

PODMIOTÓW

I

ZADAŃ,

KTÓRE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIE W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY W 2017
ROKU.

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota
dotacji
(w zł)

1

. Stowarzyszenie
Górnicze „Sutoris”
w Bochni

Koncerty bocheńskiej
Orkiestry Górniczej
w Saarlouis

5 700

Zrezygnowano z przyznanej dotacji

2 850

Projekt skierowany był do najmłodszych czytelników
– dzieci i młodzieży powiatu bocheńskiego, którym
zaproponowano warsztaty, spotkanie autorskie oraz
konkurs jako nietypowe formy edukacji literackiej
i plastycznej. 28 września 2017 roku
dzieci
i młodzież zaproszono na warsztaty „Kajtusiowe
spotkanie” i „Moja książka marzeń”, które
poprowadziła autorka książek dla dzieci Monika
Sawicka w gminnych bibliotekach publicznych
w
Łapanowie
i
w
Lipnicy
Murowanej.
Kolejny warsztat „Moja książka marzeń” pozwolił
uczestnikom odkryć swój potencjał plastyczny
i literacki
podczas samodzielnie wykonywanej
„książki marzeń”. Aby wykonać zadanie młodzież
musiała odpowiedzieć sobie na pytania kim chcą
zostać w przyszłości, co chcą robić, jakie są ich
pasje. 16 października odbyły się dwa warsztaty

2

Stowarzyszenie
Bibliotekarzy
Polskich O/Bochnia

Literatura i sztuka w
bibliotece – zajęcia
edukacyjne dla dzieci

Cel zadania

ilustratorskie z Kariną Znamirowską w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Drwini i Bibliotece Publicznej
w Grobli. Warsztaty te miały na celu rozwinąć
wyobraźnię, kreatywność, zdolności plastyczne
i manualne.
Kolejnym etapem projektu było przygotowanie
i przeprowadzenie 13.
edycji powiatowego
wakacyjnego konkursu literacko – plastycznego dla
dzieci i młodzieży „Baw się kolorem zostań
ilustratorem”. Do jego realizacji zaproszono wszystkie
biblioteki publiczne z terenu powiatu bocheńskiego.
Celem konkursu było
zachęcenie dzieci do
odwiedzania biblioteki, czytania książek, oraz
rozwijania zainteresowań plastycznych. .
Po złożeniu 130 prac plastycznych do PiMBP
w Bochni i ocenie przez jury odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie konkursu, połączone ze spotkaniem
autorskim z ilustratorką książek Kariną Znamirowską,
wręczeniem nagród, dyplomów i wyróżnień.

3

4

5

Stowarzyszenie
Bochniaków
i Miłośników Ziemi
Bocheńskiej

Polski Związek
Niewidomych
O/Bochnia

Stowarzyszenie
Civitas Christiana
Okręg w Krakowie

Publikacja „Siła
Przyciągania” z dziejów LO w Bochni

„Biała laska –
Międzynarodowy Dzień
Niewidomego –
świętem kultury

„Ziemia Bocheńska od
przeszłości do
teraźniejszości –
z przeszłości
bocheńskiego
gimnazjum i liceum
1817-2017”

4 750

Książka pt. „Siła przyciągania- z dziejów gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej”, wydana z okazji
jubileuszu 200-lecia istnienia Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Bochni, poszerzyła wiedzę historyczną o Bochni
i zasłużonej dla miasta i regionu placówce
oświatowej.
Zawiera
syntetyczną
historię
bocheńskiego gimnazjum i sylwetki wielu jej
wybitnych
absolwentów.
Informacje
zawarte
w książce o historii bocheńskiej szkoły, jej znaczeniu
i oddziaływaniu na znacznym obszarze Małopolski
jako jednej z najstarszych i najlepszych placówek
oświatowych na terenie południowej Polski, znacząco
poszerzyły zasób posiadanej na ten temat wiedzy.
Książka
została
udostępniona
uczestnikom
uroczystości jubileuszowych i otwarcia w Domu
Bochniaków 10 czerwca 2017 r. wystawy pt. „Wybitni
absolwenci bocheńskiego gimnazjum i liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego
w służbie nauki, kultury i sztuki”.

1 900

Zadanie polegało na organizacji 15 października
2017 r. (dzień, który obchodzony jest jako
Międzynarodowy Dzień Niewidomego, nazywany
również „Biała Laska") spotkania, w którym wzięły
udział osoby z dysfunkcją narządu wzroku wraz
z opiekunami z powiatu bocheńskiego oraz
zaproszeni goście. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło
76 osób. W jego ramach odbyło się otwarcie VI edycji
wystawy prac plastycznych osób niewidomych
i słabowidzących, nad którą honorowy patronat
przyjął od początku trwania edycji malarz - Adam
Faglio. Odbył się też koncert muzyczny Kapeli
Biesiadnej „Gazaris” z Bochni.

1 900

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział
w
Bochni
przy
współpracy
ze
Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi
Bocheńskiej zorganizowało kolejną już, VI edycję
konkursu historycznego pt. Ziemia Bocheńska od
przeszłości do teraźniejszości z przeszłości
bocheńskiego gimnazjum i liceum – 1817-2017”.
Konkurs poświęcony był historii bocheńskiej szkoły,
która na przestrzeni 200 lat wywarła ogromny wpływ
na patriotyczne wychowanie całych pokoleń
mieszkańców Bochni i sąsiednich powiatów na

rozwój ich wiedzy i talentów, które zaowocowały
w Polsce i na świecie. Celem konkursu było
utrwalenie i pogłębienie wiedzy historycznej o historii
miasta i regionu, krzewienie idei patriotyzmu
i szacunku dla minionych pokoleń, poznanie historii
własnej szkoły, losów absolwentów przez pokolenie
uczestników konkursu. Konkurs zrealizowany został
trzech etapach: szkolnym, międzyszkolnym i finału.
Wiedzy, potrzebnej do przygotowania się do
konkursu dały uczestnikom między innymi warsztaty
w formie wykładów oraz publikacja Stowarzyszenia
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej,
autorstwa Stanisława Kobieli pt. „Siła przyciągania”.
W Domu Bochniaków prezentowana była wystawa
plakatowa pt. „Wybitni absolwenci bocheńskiego
gimnazjum i liceum”, prezentująca wybitne postaci
absolwentów w służbie nauki, kultury i sztuki. 15 XI
2017 r. w Oratorium św. Kingi odbył się finał
Konkursu.
Zwycięzcą finału VI edycji Konkursu został Sebastian
Satoła z ZS nr 2 w Bochni. Uczniowie I LO: Dawid
Chrzan i Dominik Zwierniak zajęli odpowiednio II i III
miejsce.
Przed wręczeniem dyplomów i nagród na scenach
Oratorium wystąpiła młodzież z I LO ze spektaklem
„Wielka
draka
w
murach
Ogólniaka”,
wyreżyserowanym przez Zofię Sitko.

6

7

Podgórskie
Stowarzyszenie
KulturalnoSpołeczne
w Lipnicy
Murowanej

Fundacja „Zawsze
Warto” w Krakowie

„Wysoka kultura
motorem inspiracji
lokalnych
przedsięwzięć”

Lekcje kultury
bocheńskiej –
Weekend z Zabytkami
2017

4 750

W ramach projektu członkowie Orkiestry Dętej
z Lipnicy Dolnej i Orkiestry Dętej z Rajbrotu zwiedzili
Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach,
uczestnicząc jednocześnie w Koncercie Litewskiej
Orkiestry Kameralnej z towarzyszącym Chórem
Narodowym.
Kolejnym warsztatem edukacyjnym był koncert
Filharmonii Futura w Krakowie, podczas którego mieli
możliwość obcowania z rockowym rodzajem muzyki.
Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej przygotowała
repertuar, z którym dała znakomity koncert na
Paradzie Orkiestr Dętych w Nowym Wiśniczu,
zdobywając II miejsce, zaś podczas festiwalu „Echo
Trombity” w Nowym Sączu muzycy otrzymali
wyróżnienie pierwszego stopnia.
Orkiestra Dęta z Rajbrotu przygotowała repertuar,
z którym dała znakomity koncert podczas „Święta
Truskawki” w Rajbrocie.

3 800

W ramach projektu zorganizowano:
- jednodniowy objazd szlakiem skarbów kulturowych
Bocheńszczyzny pod opieką przewodników, w tym:
zwiedzanie
warownego
zamku
Kmitów
i Lubomirskich – 50 os.
- zwiedzanie Eko - Muzeum w Sobolowie – 50 os.
- zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni – 50 os.
- wizyta na historycznym cmentarzu (Żegocina nr
301) – 50 os.
- wizyta w historycznych miejscowościach: Bochnia,
Nowy Wiśnicz, Sobolów – 50 os. |
- zajęcia integracyjne (zaprezentowanie oferty
kulturalnej regionu) – 50 os.
- warsztaty rękodzielnicze (dziedzictwo tradycji
lokalnej) – 50 os.
- udział w drobnych poczęstunku tradycyjnej kuchni –
50 os.
Udział w projekcie był okazją do edukacji kulturowej,
promocji oferty kulturowej regionu i poszerzenia
wiedzy i umiejętności, koniecznych do świadomego

planowania i udziału w życiu społecznym
i kulturowym. Projekt przyczynił się do integracji
mieszkańców Powiatu, w tym osób promujących jego
dziedzictwo m. in. w szkołach.

8

9

Stowarzyszenie
Orkiestra Dęta
Baczków

Kółko Rolnicze
w Lipnicy Dln.

Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
10
„Kropla Dobroci”
w Bochni

Koncerty Orkiestry
Dętej Baczków przy
udziale sekcji
smyczkowej uczniów
uczęszczających do
szkół muzycznych
powiatu bocheńskiego

Przy lipnickim stole –
międzypokoleniowe
warsztaty kulinarne

10 Festiwal Piosenki
„Integracja Malowana
Dźwiękiem”

4 750

Koncert Orkiestry odbył się zgodnie z planem,
uczestniczyło w nim 60 muzyków. Znacznie
przyczynił się do uatrakcyjnienia oferty muzycznej
Powiatu Bocheńskiego, o czym świadczy frekwencja
publiczności, której było ok. 500 osób (na 330
miejsc). Przygotowanie do koncertu, jak i również
sam koncert przyczynił się do podniesienia poziomu
muzycznego członków Orkiestry i uczniów szkół
muzycznych Powiatu Bocheńskiego, biorących w nim
udział w koncercie.

2 850

Dzięki realizacji projektu:
- podniesiono świadomość tradycji kulinarnej
w kształtowaniu postaw społeczności „małych
ojczyzn”,
poprzez
organizację
warsztatów
(teoretycznych i praktycznych), promujących tradycje
kulinarne,
- poprzez spotkanie z dietetykiem przekazano wiedzę
niezbędną do wyrobienia zdrowych nawyków
żywieniowych, koniecznych w prawidłowym rozwoju
młodego człowieka,
- zorganizowano spotkania edukacyjne z zakresu
dobrego zachowania przy stole oraz dekorowania
stołu,
- zostały zaciśnięte więzi międzypokoleniowe,
- wspólnie opracowano broszurę z przepisami
regionalnymi.
- doposażono kuchnię Wiejskiego Domu Kultury
„Kasztan” w Lipnicy Dolnej w 1 kuchenkę
gastronomiczną i 1 taboret gazowy, a także wydano
broszurę (500 egz.) z lokalnymi przepisami

9 500

16 i 17 maja 2017 r. odbyły się 2-dniowe warsztaty
dla
kategorii
„integracyjny
duet
muzyczny”
i „kabaret”. Prowadzili je znakomici polscy artyści.
Warsztaty obejmowały elementy ruchu scenicznego,
dykcji, emisji głosu i interpretacji utworu. Na
zakończenie drugiego dnia warsztatów, odbyły się
próby z towarzyszeniem muzyków sesyjnych,
akompaniujących
podczas
przesłuchań
konkursowych i koncertu laureatów. W składzie
artystów prowadzących warsztaty i jurorów byli:
Halina
Frąckowiak,
Adrianna
Biedrzyńska,
Magdalena Kumorek, Zuzanna Iwańska, Ola Królik,
Janusz "Yanina" Iwański, Krzysztof Jaryczewski,
Wiesław Komasa, Marek Piekarczyk, Maurycy
Polaski, Mietek Szcześniak, Muniek Staszczyk
i Jacek Wójcicki. Grono artystów było większe niż
w poprzednich latach, ponieważ była to jubileuszowa
10 edycja festiwalu. Wydarzenie zakończyła Gala,
podczas której wystąpili laureaci oraz zespół T-Love.
Wśród gości Gali Laureatów była Agata Kornhauser Duda - małżonka Prezydenta RP, która patronowała
festiwalowi.
Uczestnicy mieli zapewniony bezpłatny udział
w festiwalu, w tym zakwaterowanie i wyżywienie.
Uczniowie (szczególnie niepełnosprawni) często
pochodzą z biednych i niezaradnych życiowo rodzin,
w związku z tym opłata za uczestnictwo
spowodowałaby niesprawiedliwą selekcję.
Na zakończenie pierwszego dnia warsztatów otwarto
wystawę niepełnosprawnego artysty Stanisława
Kmiecika, który swoje obrazy maluje ustami i nogami.

Zaśpiewał również Marek Piekarczyk. Podczas
rozpoczęcia festiwalu z recitalem wystąpiła Halina
Frąckowiak. Na zakończenie projektu powstało
wydawnictwo albumowe w nakładzie 600 sztuk oraz
płytą DVD z filmem o festiwalu.

11
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13

Orkiestra Dęta
Okulice

SRH „Najemnicy
Bocheńscy”

Stowarzyszenie
60+
Nowy Wiśnicz -

Promocja powiatu
bocheńskiego przez
muzykę podczas
koncertów w Polsce
i Austrii w 2017 r.

Oprawa historyczna
imprez patriotycznych
na terenie powiatu
i promocja powiatu
poza jego granicami
podczas imprez
historycznych -

XX Wiśnicka Parada
Orkiestr Dętych

7 600

W dniach 16-18 czerwca 2017 r. orkiestra wzięła
udział w obchodach Jubileuszu orkiestry „Die
Kremnitztaler” i Straży Pożarnej w Neudling.
Wykonała tam oprawę muzyczną Mszy św. w intencji
jubilatów, oraz zagrała koncert na scenie, który
składał się z 3 części. Występ ten był promocją
powiatu
na
scenie
międzynarodowej,
oraz
kontynuacją naszej współpracy i wymiany kulturalnomuzycznej z orkiestrą z Neudling, która rozpoczęła
się w 2005 roku.
Do najważniejszych występów orkiestry na terenie
powiatu w roku 2017 można zaliczyć udział
w uroczystym otwarciu nowej Komendy Państwowej
Straży Pożarnej w Bochni, które odbyło się 19 maja.
Orkiestra Dęta Okulice tworzyła oprawę muzyczną
w uroczystej Mszy św. w bocheńskiej Bazylice,
a następnie w oficjalnej części, która odbyła się na
bocheńskim rynku. Swoim występem wzbudziła
uznanie wśród licznie zaproszonych gości i władz
z całego województwa. Na terenie powiatu ważnymi
wydarzeniami
muzycznymi
były:
Majówka
z Orkiestrami w Grobli i XX Wiśnicka Parada Orkiestr
Dętych, które odbyły się w maju. Orkiestra zdobyła
w nich III miejsce oraz wyróżnienie.
Do najważniejszych koncertów poza granicami
Powiatu Bocheńskiego, należy zaliczyć udział
w koncercie z Orkiestrą OSP w Choczni, Małopolski
Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie,
Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych
w Chełmku, Koncert Noworoczny w Buczu z Chórem
ze Szczepanowa.

2 850

Członkowie
GRH
uczestniczyli
w
siedmiu
wydarzeniach, związanych z obchodami rocznic
i świąt państwowych:
- 1 marca 2017 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
- 1 sierpnia - wybuch Powstania Warszawskiego,
- 15 sierpnia - uroczystości upamiętniające
zestrzelenie polskiego samolotu liberator w sierpniu
1944 r. na terenie Nieszkowic Wielkich,
- 1 września rocznica wybuchu II wojny światowej –
udział w
uroczystościach w Bochni i Nowym
Wiśniczu,
- 6 września – udział w niepołomickich „Polach
Chwały”,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.
Trwałym efektem projektu był zakup wyposażenia
i elementów umundurowania, dzięki którym
podniesiono jakość swego uczestnictwa w opisanych
wydarzeniach.

4 275

21 maja 2017 r. w Paradzie w Nowym Wiśniczu
wzięło udział trzynaście orkiestr (łącznie około 500
muzyków), co pozwoliło na stworzenie barwnego
widowiska w oparciu o bogactwo artystyczne
drzemiące
w
orkiestrach
dętych
Powiatu
Bocheńskiego. Przyglądało mu się ok. 2000 widzów.
Realizacja
projektu,
prócz
swych
walorów
muzycznych przyczyniła się również do promowania
„młodych talentów”, ponadto przez realizację
przedsięwzięcia w którym uczestniczyły orkiestry

z różnych gmin powiatu bocheńskiego oraz innych
powiatów Parada stała się ważnym elementem
promocji
mikroregionu
poprzez
środowiska
artystyczne. Poprzez realizację Parady organizatorzy
odpowiedzieli
na
muzyczne
zapotrzebowanie
środowiska,
co
spotkało
się
z
dużym
zainteresowaniem mieszkańców powiatu oraz
przybyłych turystów.

Stowarzyszenie
„Tarnawianki”
w Tarnawie

14

Święto Gospodyni
2017 -

„Święto Gospodyni 2017” odbyło się 3 września
2017 r. w budynku remizy OSP Tarnawa, było
jednodniowym
spotkaniem
integracyjnym
kół
gospodyń wiejskich z terenu całego powiatu.
W święcie uczestniczyło 7 KGW – 6 z gminy
Łapanów i 1 z gminy Nowy Wiśnicz. Działania
w zakresie realizacji zadania wyglądały następująco:
- przedstawienie kół uczestniczących w „Święcie
Gospodyni 2017” wraz z charakterystyką potraw,
które przygotowały konkurs na najlepszą szarlotkę
i najlepszy przetwór z owoców, quizy i konkursy
sprawnościowe
- występ Kapeli Ludowej „Łapanowianie”
- wręczenie nagród

1 425

OGÓŁEM

53 200 zł

3. WYKAZ PODMIOTÓW I ZADAŃ, KTÓRE OTRZYMAŁY W 2017 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

W

roku

2017

publicznego

zgodnie

z

o

tym

charakterze
trybem

lokalnym

udzielono

lub

regionalnym.

dofinansowania

dwóm

organizacjom pozarządowym:

Lp.

1

Podmiot

Stowarzyszenie
Górnicze „Sutoris”
w Bochni

Nazwa zadania

Oprawa muzyczna
Orkiestry Górniczej
z okazji Święta
Niepodległości

Kwota
dotacji
(w zł)

Opis zadania

5 700

W ramach projektu Orkiestra wzięta udział
w
obchodach
Narodowego
Święta
Niepodległości 11 listopada 2017 r.
w Bazylice św. Mikołaja, pod pomnikiem
„Poległym za Wolność 1914-20” na
bocheńskim rynku oraz na stadionie im,. dr.
Krupy – wszędzie dając specjalnie na ten cel
przygotowane koncerty.

OSP Stary Wiśnicz

2

„Z Ziemi Bocheńskiej
w świat”

2 840

1 października 2017 r. w skansenie w Starej
Lubowni na Słowacji odbył się koncert
Strażackiej Orkiestry Dętej ze Starego
Wiśnicza.
Orkiestra koncertowała na
zakończenie
XXV
Jarmarku
Lubowniańskiego
promując
Ziemię
Bocheńską,
jej
kulturę
i
tradycje
muzykowania orkiestrowego w regionie.
Łączna ilość odbiorców bezpośrednich
koncertu wyniosła ponad trzy tysiące osób.
Przeprowadzone
wcześniej
warsztaty
i próby znacznie podniosły kompetencje
muzyczne członków zespołu . Orkiestra
zyskała ciekawsze i bogatsze brzmienie, co
wpłynęło na wyższy poziom artystyczny
wykonywanych
utworów.
Wspólne
uczestnictwo
w
warsztatach
grupy
trzydziestu muzyków ( w zróżnicowanym
przedziale
wiekowym)
dodatkowo
zwiększyło integrację oraz wpłynęło na
pozyskanie nowych muzyków do zespołu
i wierzymy, że ich liczba nadal będzie
wzrastać.
Zagospodarowany
został
pożytecznie i efektywnie czas dzieci
i młodzieży w czasie wolnym.

8 540,00 zł

RAZEM

4. WYKAZ

PODMIOTÓW

I

ZADAŃ,

KTÓRE

NIE

OTRZYMAŁY

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

Podmiot

1
Chór „Złota Jesień” w Bochni
2

Klub Seniora „Sami lecz nie samotni”
w Bochni

3

Ochotnicza Straż Pożarna
w Nowym Wiśniczu

4

Fundacja „Nowoczesny Konin”

Nazwa zadania

Organizacja koncertów
„U cioci na imieninach”, „Pieśni patriotyczne”
Cykl spotkań okolicznościowych bocheńskich
seniorów
„Orkiestra z przyszłością”
Znam zabytki sakralne mojego powiatu – wakacyjne
warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu
bocheńskiego dla jego najmłodszych mieszkańców
Kulturowe Skarby Bocheńszczyzny – Weekend
z Zabytkami 2017

5
Fundacja „Zawsze Warto” Kraków
6
7

III Festiwal Podróżniczy „Na Świat – bez Granic”
Stowarzyszenie „Bochnia i Sól”
Stowarzyszenie „Przyjazna Wolica”

Miłośniczki carvingu rzeźbią
w owocach

Stowarzyszenie „Prężna Gospodyni”

8

5. WYKAZ

PODMIOTÓW

I

Święto Jabłka, Gruszki i Śliwki

ZADAŃ,

KTÓRE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIE W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA

REALIZACJĘ

ZADAŃ

PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE

KULTURY

FIZYCZNEJ W 2017 ROKU:

Lp.

1

2

3

Podmiot

LKS Tarnavia” Tarnawa
-

TS MOSiR Bochnia

LKS „Naprzód” Sobolów

Nazwa zadania

Organizacja
X Memoriału
Piłkarskiego im.
Jerzego Kopanicy,
założyciela
i wieloletniego
prezesa klubu

XX Międzynarodowy
Turniej Judo
w Kopalni Soli
w Bochni

Organizacja turnieju
piłkarskiego
młodziczek

Kwota
dotacji
w zł

Opis zadania

1 425

5 sierpnia 2017 r. odbył się już dziesiąty
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 Bochni,
seniorzy LKS „tarnavia” oraz BKS Bochnia.
Tarnavia wygrała ten pojedynek 4 – 3.

3 800

W dniach 17-18 czerwca 2017 r. w Kopalni Soli
w Bochni został przeprowadzony jedyny
w Europie turniej judo, rozgrywany w podziemiach
kopalni soli. Łączył ze sobą walory sportowe,
zdrowotne i edukacyjne. Swoją oryginalnością
i atrakcyjnością od dwudziestu lat przyciąga
liczne rzesze uczestników z Polski i z różnych
krajów Europy (Litwa, Ukraina, Słowacja, Czechy,
Chorwacja). W sumie na turnieju uczestniczyło
w nim 509 zawodników z 74 klubów.
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 (350 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, powiatu i Bochni, zarówno
w kraju jak i za granicą.

1 900

W turnieju startowało 15 drużyn piłkarskich, w tym
sześć drużyn młodziczek, łącznie z rezerwowymi
i 15 opiekunami ok. 170 osób.
Zakupiono posiłki dla wszystkich zawodników,
puchary dla najlepszych drużyn Zabezpieczono
obsługę sędziowską, przygotowano boisko do
turnieju.
Zapewniono transport dla wszystkich drużyn.

4

5

6

7

ULKS Fajfer 2001
Łapanów

LUKS „Sobolik”
Sobolów

VIII Olimpiada
Lekkoatletyczna

Organizacja turnieju
tenisa stołowego
o puchar Ziemi
Łapanowskiej

Stowarzyszenie
Bochniaków
i Miłośników Ziemi
Bocheńskiej

XII Bieg Kmitów
w Nowym Wiśniczu

TKKF „Promień”
Bochnia

XI Powiatowa
Gimnazjada
Strzelecka

1 425

. Zadanie obejmowało organizację olimpiady
z udziałem 160 uczestników z sześciu gmin
powiatu. Olimpiadę zorganizowano dla młodzieży
z roczników 2006 – 2007, 2005 – 2004, 2003 –
2002. Została zorganizowana na obiektach
kompleksu sportowo rekreacyjnego nad zalewem
w Łapanowie. Miała na celu pokazanie piękna
królowej sportu – lekkoatletyki. Najlepszym
uczestnikom stworzono możliwość rozpoczęcia
treningów pod okiem trenerów lekkoatletyki
w ULKS Fajfer 2001 i rozwijać dalsze swoje
talenty.

1 425

Zadanie obejmowało organizację turnieju tenisa
stołowego dla dzieci i młodzieży. W eliminacjach
i
turnieju uczestniczyło
50 zawodników.
Rozgrywano mecze indywidualne, deble i miksty.
Organizacja turnieju była dodatkowym zajęciem
dla dzieci i młodzieży ukierunkowanym na
prowadzenie zajęć tenisa stołowego, miała także
na celu edukację zdrowotną i promocję zdrowego
trybu życia a także wspieranie współzawodnictwa
między dziećmi i młodzieżą z różnych klubów
sportowych.
Było też dużą promocją Gminy Łapanów oraz
Powiatu Bocheńskiego. Wprowadzało modę na
sport i rekreację ruchową wśród dzieci
i
młodzieży,
przeciwdziałanie
patologiom
społecznym
i
kształtowanie
pozytywnych
zachowań w społeczeństwie

1 900

10 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w Bochni
przygotowało i przeprowadziło XIII Bieg Kmitów,
mający po raz pierwszy w historii charakter
ogólnopolski i po raz pierwszy przeprowadzonego
na dystansie 10 km.
W Biegu Głównym na 10 km udział wzięło 79
osób
co
przedstawia
lista
startowa.
Reprezentowali oni różne kluby lekkoatletyczne
między innymi:
W zawodach uczestniczyli
zawodnicy nie tylko z Polski ale także między
innymi z Mongolii, Białorusi i Ukrainy. Trwałym
rezultatem udziału w/w osób w Biegu Kmitów jest
przede wszystkim upowszechnianie sportu,
lokalnej tradycji związanej z biegiem ale również
promocja
walorów
turystycznych
Powiatu
Bocheńskiego i Gminy Nowy Wiśnicz chociażby
dzięki
wytyczonej
trasie
wokół
wzgórza
zamkowego. W biegu dzieci i młodzieży wzięło
udział ok 200 uczestników. W biegu rodzinnym
wzięło udział kilkanaście rodzin. Organizacja XIII
Biegu Kmitów przyczyniła się do integracji
mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz, Powiatu
Bocheńskiego a także wielu lokalnych instytucji
i środowisk, którzy zaangażowali się w pomoc
w organizacji wydarzenia.
Bieg Kmitów kolejny raz znacząco wpisał się
w popularyzację sportów biegowych. Organizator
zgłosił zawody w ogólnopolskich kalendarzach
biegowych tym samym gromadząc osoby z całej
Polski, a także zagranicy.

1 425

Podczas strzelań eliminacyjnych strzelało
ponad 450 uczennic i uczniów.
Z tej grupy zostali wytypowani uczniowie, którzy
wzięli udział w Finale Gimnazjady (finał
przeprowadzono na strzelnicy I LO w Bochni).

Zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy i nagrody
książkowe.
Najlepszym
strzelcom
zaproponowano
kontynuowanie
strzelania
w klubie „Promień” Bochnia i udział w zawodach.

8

9

10

11

TKKF „Promień”
Bochnia

LKS „Piast” Łapanów

LKS „Piast” Łapanów -

TS MOSiR Bochnia

XI Ogólnopolskie
Podziemne Zawody
Strzeleckie

XIII Memoriał im.
Janusza Kuliga
o Puchar Starosty
Bocheńskiego

II edycja turnieju
rzutów karnych
o puchar starosty
bocheńskiego,
połączona
z Ogólnopolską akcją
profilaktyki walki z
rakiem piersi „Razem
wygrywamy z rakiem
piersi” -

XXIV Memoriał
Majora Bacy

2 850

Zawody odbyły się 7 i 8 października 2017 r.
Wystąpiło w nich 130 uczestników z całej Polski.
Wielu z nich przyjechało po raz kolejny,
doceniając poprzednie edycje i profesjonalność
organizacji.
Najpierw odbyły się zawody kwalifikacyjne
w poszczególnych kategoriach i konkurencjach.
Wręczono medale i dyplomy oraz certyfikaty.
8 października odbyły się finały w I LO w kategorii
open oraz Superfinał.

1 900

22 kwietnia 2017 r. w hali sportowej przy CKZiUw
Łapanowie odbył się XIII Memoriał Piłkarski im.
Janusza Kuliga organizowany przez LKS „Piast”
Łapanów. W Memoriale wzięło udział 6 drużyn:
System-Drob Piast Łapanów, SP B&T Trzciana,
Pogórze Gdów, Beskid Żegocina, SP Zubello
Iwkowa, Zostań Piłkarzem Bochnia (łącznie ok.
120 zawodników).
Wszystkie drużyny otrzymały okazałe puchary,
nagrody, medale i dyplomy. Organizator zapewnił
również napoje i posiłek dla wszystkich
uczestników
memoriału.
Nagrody
młodym
piłkarzom wręczyli rodzice Janusza KuligaPaństwo Helena i Jan Kulig, radny Powiatu
Bocheńskiego Pan Ryszard Drożdżak, oraz
Prezes LKS Piast Łapanów Pan Paweł Daniec.
Państwo Kuligowie wręczyli ponadto każdej
drużynie pamiątkowy album przybliżający postać
Janusza Kuliga.

1 900

Zadanie
obejmowało
organizację
turnieju
piłkarskiego kobiet zakończonego turniejem
rzutów karnych o puchar Starosty Bocheńskiego.
Zaproszone drużyny będą rekrutowane z powiatu
bocheńskiego,
wielickiego,
myślenickiego
i krakowskiego. Łącznie w turnieju wzięło udział 8
drużyn kobiecych. Równocześnie na obiektach
sportowych będą odbywały się imprezy sportowe
w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktyki walki z
rakiem piersi „Razem wygrywamy z rakiem
piersi”. Zadanie zostało zrealizowane na
Łapanowskim Orliku, na boisku piłkarskim LKS
„Piast” Łapanów oraz w sali gimnastycznej przy
CKZiU w Łapanowie.

3 800

6 sierpnia 201 7 r. po raz 20. został
zorganizowany Memoriał łącząc w sobie
pierwiastki sportowe i patriotyczne (uczczenie
lokalnego bohatera AK). W imprezie wzięło udział
370 zawodników (270 zawodników, którzy wzięli
udział w Biegu Głównym oraz 100 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 zadania przeprowadzono imprezy
towarzyszące: piknik rodzinny, pokaz strażacki
i konkurs wiedzy pożarniczej oraz występ zespołu
muzycznego.
Ważnym aspektem realizacji zadania była
promocja naszego regionu- Małopolski i Powiatu
Bocheńskiego. Impreza ma charakter cykliczny,
a jej kontynuacja w latach następnych jest sprawą
bezdyskusyjną.

Ogółem

6. WYKAZ

PODMIOTÓW

23 750,00 zł

I

ZADAŃ,

KTÓRE

NIE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA

REALIZACJĘ

ZADAŃ

PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE

KULTURY

FIZYCZNEJ W 2017 ROKU.

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

1

UKS „Orzeł” Kierlikówka

Kids Cheerleaders – Przegląd najlepszych zespołów
z powiatu bocheńskiego

2

KS „Promień” Mikluszowice

Obóz sportowy KS „Promień”

LZS ”Macierz” Lipnica Murowana

Treningi piłkarskie wraz z turniejami dla Żaków
i Orlików

3

7. WYKAZ

PODMIOTÓW

I

ZADAŃ,

KTÓRE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIE W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA

REALIZACJĘ

ZADAŃ

PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE

TURYSTYKI

W 2017 ROKU:

Lp.

1

Podmiot

Nazwa zadania

PTTK O/Bochnia

VII Rodzinny Rajd
Wiosenny

Kwota
dotacji
w zł

Opis zadania

2 850

VII
Rodzinny
Rajd
Wiosenny
przeprowadzono na terenie Beskidu
Makowskiego i Małego.
W pierwszym dniu uczestnicy wędrowali

2 trasami:
I trasa: Trzebunia – Trzebuńska Góra –
Babica – rezerwat Cisy Raciborskiego –
przełęcz Sanguszki,
II trasa: Trzebunia – Groń – Parszywka –
Bieńkówka.
Miejscem noclegu był: Ośrodek Wczasowo
– Rekolekcyjny Caritas im. Jana Pawła II
w Zakrzowie. Kiedy wszyscy uczestnicy
dotarli
na
miejsce,
po
zjedzeniu
obiadokolacji 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 wszyscy
wyruszyli w góry jedną trasą. Po dojeździe
do Międzybrodzia Żywieckiego wyjechali
kolejką szynową na górę Żar, co było
największą atrakcją,
zwłaszcza
dla
najmłodszych uczestników rajdu. Po czym
wędrowano na przełęcz Kocierską.
Po zejściu z gór odbyło się uroczyste
zakończenie rajdu, wręczenie pozostałych
nagród, podziękowania dla wszystkich
rodzin, które zdecydowały się wędrować
po górach ze swoimi pociechami. Dzieci
zostały zachęcone do uprawiania turystyki
kwalifikowanej. Rajd zakończyła sesja
zdjęciowa.

2

PTTK O/Bochnia

Ogółem

IX Złazisko dla
Młodzieży

1 900

Przez udział w Złazisku szlakami Beskidu
Makowskiego
organizatorzy
chcieli
zaszczepić w młodzieży nawyk aktywnego
spędzania wolnego czasu, wędrówek
górskich i kontaktu z przyrodą.
Udało się również 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.
Uczestnicząc w złazisku spędzili cały
dzień wśród koleżanek i kolegów na łonie
natury, współzawodnicząc w przeprowadzonych konkursach.

4 750 zł

8. WYKAZ

PODMIOTÓW

I

ZADAŃ,

KTÓRE

NIE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA

REALIZACJĘ

ZADAŃ

PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE

TURYSTYKI

W 2017 ROKU.

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Stowarzyszenie Miłośników Aktywności
w Lipnicy Grn.

1

9. WYKAZ

PODMIOTÓW

I

I Rodzinny Rajd Górski

ZADAŃ,

KTÓRE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIE W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA

REALIZACJĘ

ZADAŃ

PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE

POMOCY

SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU.

Lp.

1

Podmiot

Stowarzyszenie Rodzin
„Zdrowie Psychiczne”
w Krakowie

Ogółem

Nazwa zadania

Szansa na rozwój
aktywna integracja
w Powiecie
Bocheńskim
w 2017 roku

Kwota
dotacji
w zł

Opis zadania

121 493

Po raz pierwszy w Powiecie Bocheńskim
powstał
nowy
obszar
współpracy
z organizacjami pozarządowymi, tj.
aktywne formy wsparcia mieszkańców
Powiatu w celu niwelowania barier
w dostępie do życia społecznego
i
zawodowego
dla
grupy
osób
z niepełnosprawnościami.
W ofercie stowarzyszenia znalazło się
subsydiowane zatrudnienie, poradnictwo
zawodowe i pośrednictwo pracy oraz kursy
i
szkolenia
służące
24
osobom
z niepełnosprawnościami, szczególnie
osobom
doświadczającym
kryzysów
psychicznych. Stowarzyszenie podjęło
działania wśród lokalnych pracodawców
i w środowisku osób niepełnosprawnych
Powiatu Bocheńskiego. Zlecone usługi są
zaplanowane do zakończenia w maju 2018
r. Jak wynika z częściowego sprawozdania
Stowarzyszenia, w okresie do końca 2017
r.
objęto
wsparciem
w
zakresie
poradnictwa zawodowego 22 osoby
przygotowujące się do zatrudnienia (co
najmniej 1 godz./os.), 8 osób uzyskało
kwalifikacje (6 osób uzyskało kwalifikacje
komputerowe ECDL e-Citizen, 1 osoba
kwalifikacje barmańskie I stopnia Level A,
1
osoba
uzyskała
kwalifikacje
komputerowe ECLD WebEdition, 13 osób
odbyło
co
najmniej
1
rozmowę
kwalifikacyjną z pracodawcą, 7 osób
podjęło zatrudnienie, w tym 5 osób
zatrudnienie subsydiowane).

121 493 zł

10.

WYKAZ

PODMIOTÓW

I

ZADAŃ,

KTÓRE

NIE

OTRZYMAŁY

DOFINANSOWANIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA

REALIZACJĘ

ZADAŃ

PUBLICZNYCH

W ZAKRESIE

POMOCY

SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU.

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

1

Stowarzyszenie Nowa Perspektywa
w Bieczu

11.

NIEODPŁATNE

Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie
Bocheńskim w 2017 roku

UDOSTĘPNIANIE

LOKALI

UŻYTKOWYCH

Z ZASOBÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI NA RZECZ
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W 2017 roku kontynuowano preferencyjne zasady korzystania z zasobu
lokalowego Starostwa, polegające na nieodpłatnym ich użytkowaniu przez NGO’s,
Wsparciem 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.
12.

PROWADZENIE PORTALU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Rok 2017 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

„Rodzina

Kolpinga

w

Bochni”,

Katolickie

Stowarzyszenie

„Civitas

Christiana”,

Polski

Związek

Emerytów

Rencistów

i Inwalidów w Bochni, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Rzezawa).
13.

SZKOLENIA I KONSULTACJE

W 2017 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)

Opracowanie: Wydział OPS na podstawie danych własnych

oraz

fundacja

„Arts”

