UCHWAŁA NR LX/1320/18
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
dr Zbigniew Sobociński

Id: 6257CEC5-2060-45B3-A965-2BFFD9FB53B6. Podpisany

Załącznik do Uchwały
Nr LX/1320/18
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 23 maja 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Miasta Bydgoszczy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”
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Wstęp
Współpraca Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w oparciu
o corocznie przyjmowany przez Radę Miasta Bydgoszczy Program współpracy Miasta
Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego. Dokument powstaje w sposób partycypacyjny:
we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego w Bydgoszczy, jest poddawany konsultacjom
społecznym, jak również opiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta
Bydgoszczy.
„Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017” został przyjęty
Uchwałą Nr XXXVI/692/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 października 2017 r.
Niniejszy dokument jest obszernym sprawozdaniem z jego realizacji.

I. Realizacja zadań publicznych o charakterze finansowym we współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Podstawową formą wspierania organizacji pozarządowych przez samorząd terytorialny
na szczeblu lokalnym jest zlecanie realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert
poprzez powierzenie wykonania tego zadania (jego całkowite finansowanie) lub wspieranie
wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Ponadto, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz.
650, poz. 723), samorząd może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania
publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert – w ramach
tzw. małego grantu (w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie). W takim przypadku wysokość dofinansowania lub finansowania zadania
publicznego przekazana przez samorząd w formie dotacji nie może przekroczyć kwoty
10.000,00 zł, a zadanie to musi być realizowane przez okres dłuższy niż 90 dni
kalendarzowych.
Miasto Bydgoszcz na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w trybie otwartych konkursów ofert
oraz na podstawie art. 19a tzw. „małych grantów” przeznaczyło w 2017 r. kwotę
w wysokości: 27 885 320,65 zł, w tym na utrzymanie obiektów sportowych: 5 963 995,62 zł
(Uchwała Nr XXIV/473/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli
wykonywania zleconych zadań w zakresie rozwoju sportu przez podmioty nie zaliczane
do sektora finansów publicznych).
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Tabela nr 1. Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz innym
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego z budżetu Miasta Bydgoszczy
w latach 2015-2017.
Rok

2015

2016

2017

WYDATKI OGÓŁEM

29 897 316,29 zł

29 619 050,70 zł

27 885 320,65 zł

POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)

5 165 350,08 zł
1 071 350, 53 zł

5 388 406,00 zł
1 020 364,00 zł

6 485 941,50 zł
1 135 292,73 zł

160 863,80 zł
859 500,00 zł

230 962,75 zł
904 329,98 zł

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
(DZIAŁ 851)
w tym:
- promocja zdrowia
164 457, 58 zł
- profilaktyka uzależnień- przeciwdziałanie 906 892,95 zł
alkoholizmowi i narkomanii
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
(DZIAŁ 854)

341 228,00 zł

336 789,00 zł

300 266,78 zł

TURYSTYKA
(DZIAŁ 630)
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
(DZIAŁ 926)1

61 750,00 zł

79 100,00 zł

76 425,48 zł

21 345 903,94 zł

19 972 451,02 zł

17 415 500,52 zł

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
(DZIAŁ 921)

1 813 733,74 zł

2 277 318,68 zł

1 967 155,60 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(DZIAŁ 754)

48 000 zł

45 000,00 zł

40 739,88 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
(DZIAŁ 900)

50 000 zł

80 000,00 zł

-

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
(DZIAŁ 755)2

-

419 622,00 zł

425 081,16 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
(DZIAŁ 7503

-

-

38 917,00

W tym kwota: 5 963 995,62 zł przekazana przez Miasto na utrzymanie obiektów sportowych, remonty
i konserwację obiektów sportowych na podstawie uchwały Nr XXIV/473/12 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 marca 2012 r.
2 Kwota, którą Miasto Bydgoszcz otrzymało w 2017 r. w formie dotacji na realizację zadania zleconego dot.
„Nieodpłatnej Pomocy Prawnej” na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej. Zadanie realizowało Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej.
3
Kwota, którą Miasto Bydgoszcz przekazało w formie tzw. „małych grantów” na wsparcie zadań z zakresu
aktywizacji ludności w wieku emerytalnym oraz na w ramach tzw. „Grantu na start” dla nowych
organizacji pozarządowych.
1
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Ponadto w 2017 r. podmioty pozarządowe mogły uzyskać od Miasta Bydgoszczy wsparcie
finansowe w ramach trzech miejskich konkursów dotyczących:


współfinansowania projektów mających szczególne znaczenie dla promocji
i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy, wybranych
na podstawie zarządzenia 61/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 lutego
2017 r. w sprawie procedury przyznawania środków promocyjnych projektom
mającym szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej
Miasta Bydgoszczy. Całkowita wysokość dotacji w 2017 r.: wynosiła: 90 000,00 zł.
W ramach konkursu wsparcie finansowe uzyskało 7 organizacji pozarządowych
na kwotę 41 300,00 zł,



współfinansowania projektów mających szczególne znaczenie dla promocji
i wizerunku Miasta Bydgoszczy, wybranych na podstawie zarządzenia 647/2016
Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania
zespołu ds. oceny i weryfikacji merytorycznej wniosków o współfinansowanie
projektów mających szczególne znaczenie dla promocji i wizerunku Miasta
Bydgoszczy złożonych w Biurze Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w okresie
od 22.12.2016 do 24.01.2017. Całkowita wysokość dotacji w 2017 r.: 601 000,00 zł,
W ramach konkursu wsparcie finansowe uzyskało 9 organizacji pozarządowych
na kwotę 220 000,00 zł,



współfinansowanie projektów w ramach konkursu "Bydgoszcz Kręci",
wybranych na podstawie zarządzenia 625/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny i weryfikacji
merytorycznej wniosków o współfinansowanie projektów w ramach konkursu
"Bydgoszcz Kręci" złożonych w Biurze Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
w okresie od 16.12.2016 do 31.01.2017. Całkowita wysokość dotacji w 2017 r.:
250 000,00 zł.
W ramach konkursu wsparcie finansowe uzyskała 1 organizacja pozarządowa
(Fundacja Kultury Rozruch) na kwotę 50 000,00 zł

Całkowita wysokość wszystkich środków finansowych przekazanych przez Miasto
Bydgoszcz organizacjom pozarządowym w 2017 r. wyniosła: 28 631643,26 zł
(uwzględniono: otwarte konkursy ofert, małe granty, środki przekazane w ramach inicjatywy
lokalnej oraz konkursy w obszarze promocji miasta).
Alfabetyczny wykaz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego, które otrzymały w 2017 r. dofinansowanie na realizację
zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 zawiera Tabela nr 2, znajdująca się na str. 17.
Pomoc społeczna
Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej w 2017 r. zostały zlecone organizacjom
pozarządowym w ramach konkursów ofert na podstawie:
1. Zarządzenia nr 46/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy z dn. 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn: „Prowadzenie domu dziennego
5
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pobytu dla osób starszych przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy w okresie
01.01.2016-31.12.2018”.
Kwota dotacji na 2017 r. wyniosła: 610 000,00 zł
2. Zarządzenia nr 49/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy z dn. 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn: „Prowadzenie domu dziennego
pobytu dla osób starszych przy ul. Jodłowej 14 w Bydgoszczy w okresie 01.01.201631.12.2018”.
Kwota dotacji na 2017 r. wyniosła: 610 000,00 zł
3. Zarządzenia nr 54/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Centrum Pomocy
dla Bezdomnych”
Kwota dotacji na 2017 r. wyniosła: 1 991 000,00 zł
4. Zarządzenia nr 55/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy
Kwota dotacji wyniosła: 2 999 986,00 zł
5. Zarządzenia nr 56/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy z dn. 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn: „Dożywianie podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych
w okresie od 02.01.2017 r. do 29.12.2017 r.”.
Kwota dotacji wyniosła: 242 100,00 zł
6. Zarządzenia nr 9/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy z dn. 23 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn: „Pomoc rzeczowa dla osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności".
Kwota dotacji wyniosła: 40 000,00 zł
7. Zarządzenia Nr 41/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy z dn. 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok pn. „Pomoc rzeczowa dla
osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej formie żywności”.
Kwota dotacji wyniosła: 40 000,00 zł
Ogólna kwota środków budżetowych przeznaczonych na dotacje w obszarze pomocy
społecznej w 2017 r. wyniosła 6 533 086,00 zł
Ochrona i promocja zdrowia
Zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia w 2017 r. objęły promocję zdrowia,
rehabilitację społeczną, rekreację oraz integrację osób chorych i niepełnosprawnych,
obejmując bezpośrednim działaniem grupę ok. 1800 osób. Zadania te były zlecone
6
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do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie:
1. Zarządzenia nr 84/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji
zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób chorych
i niepełnosprawnych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego.
Kwota dotacji wyniosła: 185 000,00 zł
Ponadto w 2017 r. w obszarze ochrony i promocji zdrowia przekazano organizacjom
pozarządowym:
 31 160,00 zł na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 135/2017
z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w celu wyboru
realizatorów programów polityki zdrowotnej w 2017 roku na realizację dwóch
programów: „Uwolnijmy dzieci od dymu nikotynowego” oraz „Badania przesiewowe
słuchu u 16–latków”,
 15 000,00 zł w ramach tzw. małych grantów (w trybie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie) na realizację czterech działań z zakresu
rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych. Powyższa kwota
została w pełni wykorzystana, a działaniami objęto grupę 1 028 osób.
W obszarze ochrony i promocji zdrowia zostały także zrealizowane zadania publiczne
z zakresu profilaktyki uzależnień - przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które
zostały zlecone organizacjom i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
w ramach otwartych konkursów ofert przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii
Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” na podstawie:
1. Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii
Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” z dnia 3 stycznia 2017 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert nr 1 na realizowanie zadań publicznych z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.
Kwota dotacji wyniosła: 669 000,00 zł
2. Zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii
Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na realizowanie zadań
publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku przez organizacje i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia zorganizowanych form
wypoczynku letniego - obozów, kolonii z zastosowaniem programu profilaktycznego
dla dzieci i młodzieży.
Kwota dotacji wyniosła: 235 329,98 zł
Ogólna kwota środków budżetowych przeznaczonych na dotacje dla organizacji
pozarządowych w 2017 r. w obszarze ochrony i promocji zdrowia wyniosła: 1 135 292,73 zł
Ponadto Biuro Zdrowia i Polityki Społecznej kontynuuje (od 2008 roku) realizację
„Programu integracji społeczności romskiej”. W ramach realizacji zadań (remont łazienek,
7
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odgrzybianie mieszkań, obniżenie sufitu – zasoby mieszkaniowe ADM sp. z o.o.) z tego
Programu w roku sprawozdawczym wydano kwotę 18 000 zł, z czego 15 000 zł pochodziło
z dotacji celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a 3 000 zł stanowił
wkład własny Miasta Bydgoszczy.
Edukacja, oświata i wychowanie
Zadania publiczne z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2017 r. zostały zlecone
do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego
na podstawie trybu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jedno
zadanie na kwotę 10 tys. zł) oraz w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie:
1. Zarządzenia nr 146/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 10 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na wykonanie zadań publicznych
w zakresie wspierania zadań oświatowo-wychowawczych w 2017 roku przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Kwota dotacji wyniosła 290 300,00 zł.
Ogólna kwota środków budżetowych przeznaczonych na dotacje w obszarze edukacji,
oświaty i wychowania wyniosła 300 300,00 zł.
Turystyka
Zadania publiczne z zakresu turystyki krajoznawstwa zostały zlecone do realizacji
organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego na podstawie:
1. Zarządzenia nr 640/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację w roku 2017 zadań publicznych
w zakresie wspierania działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego
Kwota dotacji wyniosła: 76 425,48 zł.
Kultura fizyczna i sport
Zadania publiczne z zakresu m.in. szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, seniorów, osób
niepełnosprawnych, jak również organizacji imprez sportowych zostały zlecone do realizacji
organizacjom pozarządowym w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym
na łączną kwotę: 11 451 504,90 zł w tym:
9 984 496,00 zł w formie dotacji przyznanych w otwartych konkursach ofert otrzymało
56 podmiotów pozarządowym na realizacje 95 zadań w zakresie:


szkolenie sportowe seniorów w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich, szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportu objętych systemem sportu
młodzieżowego na kwotę: 3 300 050,00 zł (konkurs nr 6/2017) - 38 ofert pozytywnie,
7 negatywnie,
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szkolenia sportowe osób niepełnosprawnych na kwotę: 100 000,00 zł, (konkurs nr
6/2017) - 3 oferty pozytywnie, 0 negatywnych,
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w grach zespołowych na kwotę: 1 267707,00 zł
(konkurs 4/2017, 3/2017, 5/2017) - 14 ofert pozytywnie, 4 negatywnie,
szkolenie sportowe seniorów w grach zespołowych na kwotę 5 316 739,00 zł (konkurs
nr 10/2017, 8/2017, 11/2017) - 28 ofert pozytywne , 0 negatywnych

1 467 008,90 w formie dotacji oraz tzw. małych grantów otrzymało 45 podmiotów
pozarządowych na realizacje 68 ofert wybranych w ramach otwartych konkursów ofert,
w tym:


imprezy sportowe: 1 306 139,00 zł, (konkurs nr 11/2016, 9/2016, 7/2017, 9/2017)
w tym: 50 869,90 z art. 19A



realizacja kalendarza imprez szkolnych: 110 000,00 zł (konkurs nr 1/2017, 10/2017)

Ponadto na podstawie uchwały nr XXIV/473/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca
2012 r. przekazano kwotę 5 681 422,75 zł na utrzymanie obiektów sportowych oraz kwotę
139 498,32 zł na remonty i konserwację obiektów sportowych. W ramach tych środków
udzielono dotacje 27 stowarzyszeniom (19 - na utrzymanie obiektów sportowych,
8 - na remonty i konserwację obiektów sportowych).
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wspieranie działań i inicjatyw z zakresu kultury jest jednym z czynników warunkujących
rozwój miasta. W celu realizacji wymienionych założeń, corocznie w budżecie Miasta
Bydgoszczy przeznaczane są środki finansowe na realizację zadań publicznych w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla organizacji pozarządowych.
W 2017 roku na wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych na rzecz społeczności
Bydgoszczy w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta, ze środków przeznaczonych
w budżecie miasta na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę
1 980 000,00 zł, która stanowiła 5,26% wszystkich zaplanowanych wydatków miasta
na kulturę.
Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 r. zostały
zlecone organizacjom pozarządowym w ramach pięciu otwartych konkursów ofert
na podstawie:
Zarządzenia nr 612/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20.12.2016 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację w roku 2017 zadań publicznych
w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.
„Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną
Bydgoszczy”.
Zarządzenia nr 614/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20.12.2016 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2 na realizację w roku 2017 zadań publicznych
w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.
„Realizacja projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej”.
9
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Zarządzenia nr 616/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20.12.2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3 na realizację w roku 2017 zadań
publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
pn:
„Popularyzacja
tradycji,
historii,
dziedzictwa
kulturowego
i wielokulturowości Bydgoszczy”.
Zarządzenia nr 618/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20.12.2016 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4 na realizację w roku 2017 zadań publicznych
w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.
„Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych”.
Zarządzenia nr 620/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20.12.2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5 na realizację w roku 2017 zadań
publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego pn. „Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych”.
Miejskie inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego wspierano także dotacjami
w trybie tzw. „małych grantów”, tj. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2017 r. z tej formy dofinansowania
skorzystało 40 organizacji pozarządowych realizując 51 zadań publicznych na łączną
kwotę: 234 351,08 zł
Ogólna kwota środków budżetowych przeznaczonych na dotacje w obszarze kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego w 2017 r. wyniosła: 1 967 155,60 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego oraz ochrony przeciwpożarowej
dla Miasta Bydgoszczy zostały zlecone organizacjom pozarządowym w ramach dwóch
otwartych konkursów ofert na podstawie:
1. Zarządzenia Nr 8/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych
w zakresie "Ratownictwa wodnego w 2017 roku dla Miasta Bydgoszczy" przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Kwota dotacji wyniosła 22.000,00 zł.
2. Zarządzenia Nr 9/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych
w zakresie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej dla Miasta Bydgoszczy
w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Kwota dotacji wyniosła 18 739,88 zł.
Ogólna kwota środków budżetowych przeznaczonych na dotacje w obszarze bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosła 41 999,88 zł.
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Inicjatywa lokalna
w 2017 r., w ramach inicjatyw lokalnych – Program „25/75”, zostały zrealizowane
(zakończone) następujące inwestycje:
1. Budowa ulicy Lipieniowej w formie pieszojezdni wraz z włączeniem do istniejącej
kanalizacji deszczowej (przykanaliki + kratki ściekowe) oraz budowa kanalizacji
technicznej do wykorzystania pod budowę nowego oświetlenia, na terenie
nieruchomości oznaczonej nr ew. 364/2, 249/3 w obr. 313 w Bydgoszczy;
Za łączną kwotę: 199 780,64 zł brutto, z czego:
39 956,13 zł brutto pokryło Stowarzyszenie (20%),
1594,51 zł brutto pokryło Miasto (80%);
2. Budowa ulicy Delfinowej na terenie nieruchomości oznaczonej nr ew. 187, 188/19
w obrębie 309 i nr ew. 63 w obrębie 310 w Bydgoszczy;
Za łączną kwotę: 315 801,49 zł brutto, z czego:
65 715,33 zł brutto pokryło Stowarzyszenie (20,8%),
250 086,16 zł brutto pokryło Miasto (79,2%);
3. Budowa zatoki parkingowej wraz z szatą roślinną w pasie drogowym ulicy
Cmentarnej w Bydgoszczy w obszarze działki o nr ew. 1/5 w obrębie 154;
Za łączną kwotę: 33 482,59 zł brutto, z czego:
8 370,65 zł brutto pokryli mieszkańcy (25%),
25 111,94 zł brutto pokryło Miasto (75%);
ponadto:
w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2017, na podstawie uchwały Nr
LIII/1170/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r., w roku 2018 w trakcie
realizacji jest jedna inwestycja:
1. Budowa
ulicy
Osiedle
Rzemieślnicze
obejmująca
budowę
jezdni
wraz z jednostronnym chodnikiem, odprowadzeniem wód deszczowych do rowów
chłonnych na dz. o nr ew. dz. nr ew. 4/2, 4/8, 4/41, 4/42, 4/43, 4/44, 4/45, 4/53 i 6
w obrębie 234 w Bydgoszczy;
Za łączną kwotę: 1 252 000,004 zł brutto z czego:
313 000,00 zł brutto pokryło Stowarzyszenie (25%),
939 000,00 zł brutto pokryło Miasto (75%);
Wszystkie ukończone inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z podpisanymi
umowami w 2017 r., zrealizowano za łączną kwotę: 549 064,72 zł brutto, z czego 114 042,11
zł brutto stanowił wkład własny stowarzyszeń, a 435 022,61 zł brutto wkład finansowy
miasta.

4

Podane koszty dla wskazanych wyżej inwestycji są kosztami przyjętymi do umowy zawartej pomiędzy
Stowarzyszeniem a Miastem Bydgoszcz. Umowy ze stowarzyszeniami Miasto zawiera przed ogłoszeniem
przetargów. Są to zatem koszty szacunkowe.
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II.

Pozafinansowe
formy
współpracy
z organizacjami pozarządowymi

Miasta

Bydgoszczy

Poszczególne wydziały Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz inne miejskie jednostki
organizacyjne aktywnie wspierały organizacje pozarządowe także w formie pozafinansowej
m.in. poprzez:
działania o charakterze informacyjnym:
 zamieszczanie informacji dotyczących działalności organizacji pozarządowych
m.in.: na stronie internetowej Miasta Bydgoszczy (także na specjalnej podstronie „NGO”),
w Biuletynie Informacji Publicznej, na funpage’u Miasta na portalu społecznościowym
Facebook, na stronach internetowych Miejskiego Centrum Kultury oraz w Bydgoskim
informatorze Kultury „BIK”;
 zamieszczanie na stronach portalu internetowego www.bydgoszcz.pl kalendarza imprez,
których organizatorem były bydgoskie organizacje pozarządowe;
 umożliwienie ekspozycji plakatów na ekranach LED na przystankach komunikacji
miejskiej (informacje zamieszczane są na wniosek koordynatora Zespołu ds. Wspierania
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu);
 przekazywanie materiałów promocyjnych Miasta na wniosek NGO-sa w związku
z organizacją imprez ważnych z punktu widzenia promocji Miasta;
 informowanie o ogłoszonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych wraz
z podaną kwotą oraz o wynikach rozstrzygniętych konkursów na stronie internetowej
Miasta i w BIP Miasta;
 informowanie o możliwościach pozyskiwania wsparcia ze środków pozabudżetowych
na działalność statutową organizacji pozarządowych;
 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 wysyłanie ważnych informacji dla III sektora w Bydgoszczy do bazy e-mail
przedstawicieli organizacji pozarządowych;
 aktualizowanie danych teleadresowych stowarzyszeń i fundacji z siedzibą lub oddziałem
terenowym w Bydgoszczy (m.in.: Wydział Edukacji i Sportu);
działania o charakterze organizacyjnym:
 pomoc
przy
organizacji
imprez
i
wydarzeń
sportowo-rekreacyjnych
oraz kulturalnych (m.in.: Wydział Edukacji i Sportu, Leśny Park Kultury i Wypoczynku
„Myślęcinek”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Teatr Polski
w Bydgoszczy, Straż Miejska w Bydgoszczy, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy);
 pomoc w pozyskaniu lokalu na prowadzenie działalności statutowej.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o.
w 2017 r. zawartych zostało 14 umów użyczenia oraz 2 umowy najmu z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
(większość z nich to kontynuacja wcześniej zawartych umów). Według stanu na koniec
2017 r. spółka miała podpisanych łącznie: 54 umowy najmu i użyczenia lokali
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego (o 5 umów więcej niż w roku 2016).
 udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego w postaci m.in.: użyczania
sprzętu (namiotów, banerów reklamowych), bezpłatnego udostępnienia sal i dostępu do
mediów w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (w 2017 r. z tej formy współpracy skorzystało
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8 organizacji pozarządowych) oraz poszczególnych jednostkach miejskich (m.in. Miejskie
Centrum Kultury, Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Teatr Polski
w Bydgoszczy, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy), przekazywanie darmowych zaproszeń
na wybrane wydarzenia artystyczne i kulturalne (Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
w Bydgoszczy);
 patronat honorowy Prezydenta Bydgoszczy wydarzeń realizowanych przez NGO-sy
na ich wniosek.
W 2017 roku patronatem honorowym Prezydenta Bydgoszczy objęto w sumie
69 wydarzeń);
 działalność poszczególnych Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
które w 2017 r. współpracowały z licznymi organizacjami pozarządowymi przy wielu
różnorodnych wydarzeniach oraz inicjatywach tematycznych, m.in.: przy organizacji
paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
(współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej), organizacji spotkania wigilijnego
„Opłatek Maltański”, przygotowaniu paczek świątecznych (współpraca z Fundacją
„Maltańska Służba Medyczna” oraz Stowarzyszeniem „Serduszko na Dłoni”), organizacji
licznych imprez plenerowych i wyjazdów (m.in. współpraca z Caritas, Stowarzyszeniem
„Górzyskowo”, Stowarzyszeniem „Z potrzeby Serca, Stowarzyszeniem Bydgoska Pomoc
Społeczna i wieloma innymi).
Działania o charakterze szkoleniowym i doradczym:
 inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych;
 organizowanie przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Bydgoszczy indywidualnych
spotkań konsultacyjnych i doradczych w zakresie poprawnego wypełniania wniosków
do otwartych konkursów ofert oraz rozliczania otrzymanych dotacji w systemie Witkac.pl;
Działania Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
W okresie sprawozdawczym pracownicy Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu (ZWO) zorganizowali szereg bezpłatnych inicjatyw mających na celu
wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej, w tym m.in.:
 szkolenia i warsztaty związane tematycznie z działalnością organizacji
pozarządowych, opiekunów wolontariatu i wolontariuszy, dyżury i porady
eksperckie w zakresie księgowości i prawa, spotkania z młodzieżą, a także
z seniorami popularyzujące ideę wolontariatu i działania obywatelskiego;
 doradztwo indywidualne w szerokim zakresie tematycznym m.in.: jak założyć
organizację, jak nawiązać współpracę z innymi organizacjami, w jaki sposób
oraz z jakich źródeł pozyskiwać dofinansowanie na działalność organizacji, jak i gdzie
składać wnioski o dofinansowanie, jakie są możliwe pozafinansowe formy wsparcia
dla NGO, itp.
 wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych. W 2017 r. ZWO przekazał
dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tzw. małe granty) 13 organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie:
„działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” (24 982,00 zł dla 9 organizacji)
oraz tzw. „Grantu na start” (13 935,00 zł dla 4 organizacji). Przekazane dotacje
umożliwiły realizację 13 projektów, w tym m.in.: „Wszyscy Jesteśmy Pieszymi”,
„Święto latawca Uwolnić Latawce”, „Dni Honorowego Krwiodawstwa - Podziel
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się miłością”, „Sprawny senior 60+”, „Spotkanie przy Trzepaku”, „Złota jesień”,
„AKTYWNY SENIOR”, „Komputer dla seniora”, „Świąteczny czas - radość w Nas!”
„Fordońskie Święto Niepodległości - Aktywny Senior”, „Komputer i smartfon obsługa nowości” i wiele innych. Całkowita wartość wszystkich realizowanych zadań
publicznych wyniosła: 61 775,50 zł (w tym dotacja publiczna: 38 917,00 zł).
Ponadto z inicjatywy ZWO w 2017 roku odbyło się ponad 100 wydarzeń. Ze wsparcia
skorzystało ok. 900 osób, a tysiące bydgoszczan uczestniczyło w organizowanych
lub współorganizowanych przez ZWO wydarzeniach, w tym m.in.:
 II Bydgoskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych – kompleksowego
wsparcia merytorycznego i szkoleniowego „na start” dla nowych organizacji
pozarządowych działających w Bydgoszczy oraz osób, które planują założyć
organizację w najbliższym czasie;
 II Bydgoskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – konferencji mającej na celu
integrację przedstawicieli sektora pozarządowego w Bydgoszczy, samorządu
terytorialnego oraz specjalistów z różnych dziedzin, jak również forum prezentacji
współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami działającymi w III sektorze;
 II Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych – całodniowego wydarzenia
na Wyspie Młyńskiej promującego i prezentującego mieszkańcom Bydgoszczy
lokalne organizacje pozarządowe oraz ich działania;
 Akcji „Mój 1 % zostaje w Bydgoszczy” – happeningu i kampanii informacyjnej,
których głównym celem było zachęcanie mieszkańców Bydgoszczy do przekazania
1% podatku na rzecz bydgoskich organizacji pozarządowych;
 Gali „Wolontariusz Roku 2017” – konkursu wyróżniającego najlepszych
bydgoskich wolontariuszy;
 Gali „Ośmiu Wspaniałych” – miejskiej części ogólnopolskiego konkursu
wyróżniającego najlepszych wolontariuszy w różnych kategoriach;
 II Bydgoskiego Forum Seniora – merytorycznej konferencji z udziałem
przedstawicieli różnorodnych organizacji senioralnych dotyczącego szans oraz barier
związanych z postępującymi zmianami demograficznymi w Bydgoszczy;
 Wydarzenia „Maj Mam” – spotkania dla przedsiębiorczych mam lub kobiet, które
chcą zacząć przygodę z biznesem lub działalnością społeczną;
 III Forum Dużej Rodziny – w roku 2017 w ramach Forum odbyły się „Targi firm
przyjaznych rodzinie”. Oprócz kilkudziesięciu podmiotów, które przedstawiły swoją
ofertę dla rodzin odbyły się także bezpłatne wykłady dla rodziców, a na dzieci czekało
wiele atrakcji. Forum odbyło się w celu promocji Programu „Bydgoska Rodzina 3
plus” w tym partnerów Programu.
ZWO wspierał aktywizację mieszkańców Bydgoszczy wdrażając i realizując programy:
 „Bydgoska Koperta Życia” – program profilaktyczny, dzięki któremu służby
medyczne, w razie zagrożenia życia, mogą szybciej, łatwiej oraz skuteczniej
podejmować akcję ratunkową, w 2017 wydano 5 tys. kopert życia;
 „Bydgoska Karta Seniora 60+” – program skierowany do mieszkańców Bydgoszczy
w wieku 60+. Jest to „program zniżkowy” realizowany w celu aktywizacji tej grupy
mieszkańców miasta, m.in. w zakresie aktywności edukacyjnej, kulturalnej,
rekreacyjno-sportowej, zdrowotnej oraz wielu innych. Na koniec 2017 r. z programu
korzystało ok. 16 tys. osób;
 „Bydgoski Wolontariat” – strategiczny program na lata 2017-2020 obejmujący
długofalowe i spójne działania zmierzające do szeroko pojętej promocji idei
14
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wolontariatu, aktywizowania społeczeństwa do pracy w wolontariacie, wymiany
dobrych praktyk;
„Bydgoska Rodzina 3 plus” – program mający za zadanie promowanie pozytywnego
wizerunku rodziny wielodzietnej, wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych
dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem. Jest realizowany w zakresie
edukacji, kultury, sportu i rekreacji oraz innych.

Ponadto Zespół współpracował z bydgoskimi radami społecznymi, m.in.: Radą Działalności
Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, Bydgoską Radą Seniora, Młodzieżową Radą
Miasta; animował spotkania dla środowiska pozarządowego, podczas których organizacje
dzieliły się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i pomysłami; koordynował działania Siły
Wolontariuszy Miejskich. ZWO administrował także systemem Witkac.pl – elektronicznym
generatorem wniosków, ułatwiającym organizacjom pozarządowym aplikowanie o środki
finansowe z budżetu Miasta Bydgoszczy.
Zakończenie
Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami
podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej), których działalność nie jest
nastawiona na osiąganie zysku. Zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Wydział Spraw
Obywatelskich, łączna liczba organizacji pozarządowych w Bydgoszczy wynosi: 1276
podmiotów, w tym:

Rodzaj organizacji
1 Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS
niewpisane
do ewidencji prowadzonej
przez Prezydenta Miasta
Stowarzyszenia Bydgoszczy
2
zwykłe
wpisane
do ewidencji prowadzonej
przez Prezydenta Miasta
Bydgoszczy
3 Fundacje
Oddziały stowarzyszeń bez osobowości
4 prawnej, których jednostka macierzysta
zarejestrowana jest w KRS poza Bydgoszczą

Łącznie

31.12.2016

31.12.2017

615

620

142

133

7

38

238

255

114

110

1116

1156

Ponadto, z ewidencji prowadzonej przez Wydział Edukacji i Sportu wynika,
iż w Bydgoszczy zarejestrowanych jest także: 71 stowarzyszeń kultury fizycznej,
które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz 49 uczniowskich klubów sportowych.
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W 2017 roku Miasto Bydgoszcz współpracowało w formie finansowej z 235 podmiotami
zaliczanymi do trzeciego sektora, czyli organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W sumie zrealizowano 409 zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w dziewięciu obszarach tematycznych: pomoc społeczna,
ochrona zdrowia, edukacja, oświata i wychowanie, turystyka, kultura fizyczna i sport, kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
wymiar sprawiedliwości oraz administracja publiczna (działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych).
Liczba ofert rozpatrzonych negatywnie w trybie otwartych konkursów ofert wyniosła 142,
natomiast złożonych zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na uzyskanie tzw. „małych grantów” rozpatrzono negatywnie 20 ofert.
Należy zauważyć, że organizacje pozarządowe coraz chętniej przystępują do konkursów
na realizację zadań publicznych Miasta Bydgoszczy. Podobnie, jak w poprzednich latach
kwoty wnioskowane w poszczególnych ofertach w znacznym stopniu przewyższały
zaplanowaną pulę środków finansowych w budżecie miasta na te cele.
Poniżej przedstawiono:
Tabela nr 2 Alfabetyczny wykaz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały w 2017 r. dofinansowanie
na realizację zadań publicznych.
Tabela nr 3 Wykaz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego, które nie otrzymały dofinansowania na realizację zadań
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w 2017 r.
Tabela nr 4 Wykaz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego, które nie otrzymały dofinansowania na realizację zadań
publicznych w ramach art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Tabela nr 2
Alfabetyczny wykaz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
które otrzymały w 2017 r. dofinansowanie na realizację zadań publicznych.

Tryb zlecania zadań

LP.

Nazwa podmiotu
realizującego
zadanie
(kolejność
w porządku
alfabetycznym)

Obszar
zadania

2

3

Nazwa zadania

otwarty
konkurs
ofert

art.19 tzw.
"mały grant"

otwarty
konkurs
ofert

art.19a ustawy o
działalności
pożytku
pulicznego i o
wolontariacie
"MAŁE GRANTY"

6

7

8

9

10

Krótki opis zadania

4

5

Wykonanie dotacji
(zł) dla organizacji
pozarządowych
oraz innych
podmiotów
Kwota
prowadzących
Wkład finansowy
przyznanej
działalność
organizacji
dotacji danej
pożytku
w realizację zadania
organizacji
publicznego
wynikające z
umów
podpisanych do
dnia 31.12.2017 r.

1

"BYDGOSKA POMOC
SPOŁECZNA"

Świąteczny czas - radość w Nas!

organizacja imprezy okolicznościowej

X

1990

1990

1687,50

2

"DATOR VITAE"

Dni Honorowego Krwiodawstwa "Podziel się miłością"

działalność charytatywna

X

5875

5875

8625,00

Prowadzenie domu dziennego pobytu
dla osób starszych przy ul. Jodłowej 14
w Bydgoszczy

Zadanie polegało na prowadzeniu domu
dziennego pobytu dla osób starszych

x

610000

610000

71772,00

Świadczenie usług opiekuńczych w
miejscu zamieszkania dla mieszkańców
Bydgoszczy

Zadanie polegało na świadczeniu usług
opiekuńczych dla mieszkańców Bydgoszczy

x

1519107

1507023

15693,00

BYDGOSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ
CHRZEŚCIJAŃSKĄ 2017 - XXXVI
TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
W BYDGOSZCZY

Koncerty

X

10000

10000

10484,83

3

4

"STOWARZYSZENIE
Z POTRZEBY SERCA"
W BYDGOSZCZY

ARCHIKONFRATERNIA
LITERACKA W WARSZAWIE
DOM W BYDGOSZCZY
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5

BRACTWO 18 POŁUDNIKA

Przeprowadzono bieg na orientację po
Bydgoszczy z obecnością profesjonalnych
sędziów cyklu ogólnopolskich marszów na
orientację. Popularyzacja idei 18 Południka.
Uczestniczyło 220 osób

x

2800

2800

614,99

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
KWARTALNIK "WODNIAK BYDGOSKI"
dziedzictwa narodowego

Publikacja - kwartalnik

X

7000

7000

12,71

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżyłucznictwo

x

17693

17693

34662,01

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
zadania realizowane na
w sportach drużynowych przez
podstawie kalndarza
organizacje pozarządowe oraz inne
imprez sportowych
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- piłka nożna drużyna występująca w V Lidze Mężczyzn

x

6250

6250

11524,04

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

XXIII i XXIV Edycja Bydgoskich Czwartków
Lekkoatletycznych

x

7000

7000

6780,93

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
zadania realizowane na
w sportach drużynowych przez
podstawie kalndarza
organizacje pozarządowe oraz inne
imprez sportowych
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- piłka nożna drużyna występująca w V Lidze Mężczyzn

x

8750

8750

24105,22

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce
nożnej

x

41461,92

41461,92

137478,50

wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

BUDOWLANY KLUB
SPORTOWY W BYDGOSZCZY
miasto Bydgoszcz

6

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

VI Marsz na orientację 18 Południkiem
przez Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w piłce nożnej przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.
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BUDOWLANY KLUB
SPORTOWY W BYDGOSZCZY

7

BYDGOSKA FUNDACJA
WOLNEJ MYŚLI

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- lekka
atletyka

x

67097

67097

175847,63

Publikacja - kwartalnik

X

20000

20000

7456,25

OBYWATELSKIE OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI W BYDGOSZCZY

Impreza plenerowa

X

30000

30000

7429,32

konferencja-turystyka szkolna w
świetle nowych rozwiązań prawnych

Dyskusja nad zmieniającymi się przepisami
dotyczącymi organizacji wypoczynku dzieci i
młodzieży. W konferencji wzięło udział 50 osób,
w tym przedstawiciele jednostek oświatowych,
wychowawcy, studenci.

x

3400

3400

1006,00

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

XV memoriał Sławomira Wedera

x

4000

4000

6850,00

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Wakacje z Chemikiem - bezpłatne turnieje
piłkarskie połączone z treningami dla dzieci z
terenu Miasta Bydgoszczy w miesiącu lipcu

x

7000

7000

3810,00

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżytaekwondo olimpijskie

x

19365

19365

3823,00

Kultura, sztuka, ochrona
WYDAWANIE W 2017 ROKU
dóbr kultury i
KWARTALNIKA O NOWEJ KULTURZE
dziedzictwa narodowego
"FABULARIE"
Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

8

BYDGOSKA LOKALNA
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
"BYLOT"
wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

Bydgoski Klub Sportowy
"Chemik"

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.
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Turniej międzynarodowy w Taekwondo
Olimpijskim Bydgoszcz Cup 2017

x

5000

5000

7947,40

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- szachy

x

6520

6520

2948,64

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
zadania realizowane na
w sportach drużynowych przez
podstawie kalndarza
organizacje pozarządowe oraz inne
imprez sportowych
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- piłka nożna drużyna występująca w IV Lidze Mężczyzn

x

23380

23380

56857,68

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- piłka nożna drużyna występująca wIII Lidze Mężczyzn

x

87500

87500

89255,26

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w piłce nożnej przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce
nożnej

x

89833,75

89833,75

58680,75

x

192843

192843

60507,00

miasto Bydgoszcz

9

Bydgoski Klub Sportowy
"Chemik"

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe dzieci i
zadania realizowane na
młodzieży w sportach drużynowych
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w męskiej
podstawie kalndarza
przez organizacje pozarządowe oraz
siatkówce halowej i plażowej
imprez sportowych
inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.
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10

Bydgoski Klub Sportowy Judo

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

miasto Bydgoszcz

11

12

13

Bydgoski Klub Wioślarek

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- judo

x

11079

11079

24791,72

x

3000

3000

3181,53

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżywioślarstwo

x

33768

33768

19489,62

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
III Otwarte Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy Dzieci
pozarządowe oraz inne podmioty
i Młodzików w Judo
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Bydgoski Ośrodek Solidarności
Społecznej Bydgoszcz

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

prowadzenie zorganizowanych form
wypoczynku letniego - obozów, kolonii z zastosowaniem programu
profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

zorganizowanie obozu letniego dla dzieci i
młodzieży w miejscowości Sucha

x

20200

20200

41300,00

Bydgoskie Stowarzyszenie
"Klub Abstynentów Bydgoszcz

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

wsparcie osób uzależnionych od
alkoholu utrzymujących abstynencję i
promowanie stylu życia

prowadzenie Klubu Abstynentów

x

25000

25000

34419,90
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Bydgoskie Stowarzyszenie
"Klub Abstynentów Bydgoszcz

14

Bydgoskie Stowarzyszenie
Boksu Astoria

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja programów w ramach
poradnictwa udzielanego osobom z
problemem uzależnień

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

16

17

x

5000

5000

1500,00

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- boks

x

64477

64477

29308,38

6000

6000

4202,26

Ogólnopolski Turniej Bokserski Kadetów
im.Jerzego Adamskiego

miasto Bydgoszcz

15

prowadzenie punktu konsultacyjnego

x

Bydgoskie Stowarzyszenie
Kajakowe BINDUGA

wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

II Bydgoska Kajakowa Masa Wodna
2017

Przypieczętowane zostały silne powiązania
miasta z rzeką. Zintegrowano wodniaków,
turystów, bydgoszczan w jedną grupę społeczną.
Nietypowo dzień na kajakach spędziło 150 osób.

x

6100

6100

5500 zł

Bydgoskie Stowarzyszenie
Klub Abstynentów Bydgoszcz

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja programów terapeutycznych
w ramach rozszerzenia ofert
terapeutycznej przeznaczonej dla osób
uzależnionych i ich rodzin

prowadzenie grupy wsparcia dla osób
uzależnionych od alkoholu i osób
współuzależnionych

x

5400

5400

9750,30

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

"Tucholski Park Krajobrazowy"

Zajęcia terapeutyczne dla osób z alzheimerem,
organizacja spotkań z psychologiem, szkolenia dla
opiekunów

x

7000

7000

27595,90

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Pod Papugami...

Zajęcia integracyjne dla osób z alzheimerem,
szkolenia oraz wsparcie psychologiczne dla
opiekunów

x

9000

9000

2868,98

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Cykl warsztatów wychowawczych dla
rodziców dzieci z zaburzeniami
zachowania, ADHD, chorobami
przewlekłymi "Jak radzić sobie z
trudnymi zachowaniami dzieci"

Cykl warsztatów wychowawczych dla rodziców
dzieci z zaburzeniami zachowania, ADHD,
chorobami przewlekłymi

x

9000

9000

600,00

Bydgoskie Stowarzyszenie
Opieki Nad Chorymi Z
Otępieniem Typu
Alzheimerowskiego

Bydgoskie Stowarzyszenie
18 Pomocy Osobom z Autyzmem i
Ich Rodzinom

22
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Bydgoskie Stowarzyszenie
18 Pomocy Osobom z Autyzmem i
Ich Rodzinom

Tabela nr 2
Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Młodzieżowy klub autystyka

Zajęcia dla młodzieży z autyzmem
przygotowujące do podjęcia dorosłego życia

x

9000

9000

640,00

19

Bydgoskie Stowarzyszenie
Pomocy Psychologicznej i
Psychoterapii

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja programów terapeutycznych
w ramach rozszerzenia ofert
terapeutycznej przeznaczonej dla osób
uzależnionych i ich rodzin

trening umiejętności służących trzeźwieniu

x

13500

13500

4450,00

20

Bydgoskie Stowarzyszenie
Popkultury "Artemis”

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Bydgoski Konwent Multifandomowy
"Bykon"

Spotkania

4000

4000

85850

85850

45365,96

2000

2000

640,00

21

Bydgoskie Towarzystwo
Wioślarskie

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.
miasto Bydgoszcz

22

Cały Dzień Dobry

Caritas Diecezji Bydgoskiej

23

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżywioślarstwo

X

x

VI Mała Wioślarska-Dzień Małego Wioślarza

x

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

GRAND PRIX BYDGOSZCZY – oficjalne zawody
koszykówki 3x3 FIBA

x

3000

3000

850,00

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Warsztaty twórczości - rekreacja i
integracja osób niepełnosprawnych.

Organizacja warsztatów muzycznych i
plastycznych dla osób niepełnosprawnych

x

5000

5000

3632,17

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

prowadzenie zorganizowanych form
wypoczynku letniego - obozów, kolonii z zastosowaniem programu
profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

zorganizowanie koloni letnich dla dzieci i
młodzieży w miejscowości Ustka

x

15600

15600

105097,00
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23

Caritas Diecezji Bydgoskiej

24

Cheścijańska Misja Pomocy
Ludziom Uzależnionym "Nowa
Nadzieja" Bydgoszcz

CHORĄGIEW KUJAWSKO POMORSKA ZWIĄZKU
HARCERSTWA POLSKIEGO
HUFIEC BYDGOSZCZ MIASTO

25

Zadanie polegało na zapewnieniu przynajmniej
jednego gorącego pełnowartościowego posiłku
Pomoc społeczna , w tym
jednodaniowego dziennie. Posiłek stanowi zupa z
pomoc rodzinom i
„Dożywianie podopiecznych Miejskiego obowiązkową „wkładką” i pieczywem lub posiłek
osobom w trudnej
Ośrodka Pomocy Społecznej w formie typu drugiego dania. Posiłki wydawane są osoba
sytuacji życiowej oraz
posiłków jednodaniowych”
uprawnionym na podstawie decyzji
wyrównania szans tych
administracyjnej, wydanej przez właściwy dla
rodzin i osób
miejsca zamieszkania podopiecznego Rejonowy
Ośrodek Pomocy Społecznej.

57590

57590

57527,51

x

30000

30000

3425,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

wspomaganie realizacji funkcji
opiekuńczo-wychowawczej i
kompensacyjnej w placówkach
przeznaczonych dla dzieci z grup
ryzyka (w szczególności dla dzieci z
rodzin z problemem uzależnień) np..: w
świetlicach środowiskowych i
socjoterapeutycznych - wsparcie
wybranych placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.

prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej
"Narnia"

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Festyn harcerski z okazji 100 lecia
bydgoskiego harcerstwa.

Impreza plenerowa

X

10000

10000

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

XLIII Harcerski Bydgoski Bieg Nocny
„Tropiciele Zagadek Przeszłości”

Impreza plenerowa

X

7000

7000

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

OBCHODY JUBILEUSZU 100 LECIA
BYDGOSKIEGO HARCERSTWA

Impreza jubileuszowa

X

10000

10000

6989,24

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

KWARTALNIK HARCERSKI HARC - E

Publikacja - kwartalnik

X

10000

10000

975,71

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

prowadzenie zorganizowanych form
wypoczynku letniego - obozów, kolonii Obóz harcerski z programem profilaktycznym
z zastosowaniem programu
profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

x

15750

15451,28

48755,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

prowadzenie zorganizowanych form
wypoczynku letniego - obozów, kolonii - Obóz rekreacyjno – wypoczynkowy z programem
z zastosowaniem programu
profilaktycznym
profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

x

14800

14800

59314,00

24
Id: 6257CEC5-2060-45B3-A965-2BFFD9FB53B6.
Podpisany
Chorągiew KujawskoPomorska Związku

x

25

Tabela nr 2

Chorągiew KujawskoPomorska Związku
Harcerstwa Polskiego Hufiec
Bydgoszcz

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

prowadzenie zorganizowanych form
wypoczynku letniego - obozów, kolonii z zastosowaniem programu
profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

zorganizowanie obozu harcerskiego

x

8000

8000

23604.09

Sto na sto-cykl imprez turystycznych
na stulecie bydgoskiego harcerstwa

W rajdzie 100 na 100 łącznie uczestniczyło
przeszło 200 uczestników. Przygotowana została
piesza trasa turystyczna "100 na 100" - lecie
harcerstwa liczącą 9 odcinków o łącznej długości
100 km. Uczestnicy przeszli wyznaczonymi
szlakami turystycznymi wokół Bydgoszczy trasę o
długość 100 km. Wszyscy uczestnicy mieli
możliwość zdobycia punktów na odznaki
turystyczne PTTK. 50 % uczestników zdobyło
pierwszą lub kolejną odznakę PTTK. Wszyscy
uczestnicy zwiększyli swoja wiedzę na temat
walorów turystycznych regionu, poznali miejsca i
zabytki których wcześniej nie widzieli i nie znali.
Wzrosło zainteresowania turystyką i
krajoznawstwem wśród harcerzy i mieszkańców
Bydgoszczy.

x

5500

5500

2684,08

3036,39

miasto Bydgoszcz

26

Chór Mieszany „Dzwon”

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

27

Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne
oddział terenowy Bydgoszcz

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

28

29

CWZS Zawisza Bydgoszcz

Wykonanie siedmiu koncertów dla
mieszkańców miasta Bydgoszczy

Harcerze na Start

x

1500

1500

Koncerty

X

1200

1200

Grupa wsparcia dla rodzin z dzieckiem Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin z dziecmi
z zespołem Downa
z zespołem Downa

x

3700

3700

395,80

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

III Smoki na Brdzie – Otwarte Wyścigi Smoczych
Łodzi

x

3000

3000

3400,00

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Grand Prix Brdy - Miting Lekkoatletyczny dla
młodzików, juiorów, juniorów mł oraz seniorów

x

3000

3000

3810,00

CWZS Zawisza Bydgoszcz
Stowarzyszenie
Lekkoatletyczne

25
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29

30

CWZS Zawisza Bydgoszcz
Stowarzyszenie
Lekkoatletyczne

CWZS Zawisza Bydgoszczpodnoszenie ciężarów

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- lekka
atletyka

x

440343

440343

87979,82

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżypodnoszenie ciężarów

x

188269

188269

33265,31

XIII Turniej o Puchar Zawiszy Czarnego w
podnoszeniu ciężarów

x

3000

3000

1601,11

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżyakrobatyka sportowa

x

52700

52700

13430,09

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

31

CWZS Zawisza Klub
Gimnastyczny
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31

32

CWZS Zawisza Klub
Gimnastyczny

CWZS Zawisza Klub Strzelecki

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżygimnastyka sportowa

x

149828

149828

49577,38

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Drużynowe Mistrzostwa Polski. Puchar Polski w
gimnastyce sportowej mężczyzn.

x

5000

5000

2557,24

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Przygotowanie i przeprowadzenie II Runda
Pucharu Polski w strzelaniach do rzutków

x

3000

3000

6955,93

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Przygotowanie i przeprowadzenie II Runda
Pucharu Polski w strzelaniach do rzutków

x

2500

2500

6446,17

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżystrzelectwo sportowe

x

396909

396909

100115,54

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.
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Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

XVIII Międzynarodowy Turniej im. Edwarda
Rinke

x

6000

6000

5900,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- boks

x

55030

55030

11505,00

34

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
CWZS Zawisza Stowarzyszenie
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Kajakowe
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżykajakarstwo

x

473345

473345

127770,31

35

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
CWZS Zawisza Stowarzyszenie
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Wioślarskie
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżywioślarstwo

x

75999

75999

9200,32

miasto Bydgoszcz

33

CWZS Zawisza Stowarzyszenie
Boksu i Sztuk Walki
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Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-organizacja wystaw stałych i
czasowych w siedzibie własnej oraz
wystaw czasowych zamiejscowych
poza siedzibą o tematyce sportowej
przez organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Działalnośc Galerii Sportu Bydgoskiego w tym
organizacja wystawy "Sportowa Bydgoszcz oraz
kontynuacja "wystawy "Bydgoscy Medaliści
Olimpijscy"

x

60000

60000

18628,86

MUZYKA W KOŚCIELE ZBAWICIELA

Koncerty

X

10000

10000

15655,47

Systematyczne zajęcia rekreacyjne
połączone z rehabilitacją społeczną dla
osób dotkniętych i zagrożonych
chorobami serca

Zajęcia rekreacyjne połączone z rehabilitacją
społeczną dla osób dotkniętych i zagrożonych
chorobami serca

x

4000

4000

10542,00

Kultura, sztuka, ochrona
FORMA I DŹWIĘK - CYKL KONCERTÓW
dóbr kultury i
I WYSTAW PLASTYCZNYCH
dziedzictwa narodowego

Koncerty i warsztaty

X

12000

12000

4407,88

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Bajkowa Bydgoszcz

Impreza plenerowa

X

10000

9849,88

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Konkurs Piosenki Tłumaczonej

Konkurs

X

2000

2000

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

wspomaganie realizacji funkcji
opiekuńczo-wychowawczej i
kompensacyjnej w placówkach
przeznaczonych dla dzieci z grup
ryzyka (w szczególności dla dzieci z
rodzin z problemem uzależnień) np..: w
świetlicach środowiskowych i
socjoterapeutycznych - wsparcie
wybranych placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.

prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej
"Pinokio"

x

27000

27000

3350,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

UNITED STATES OF BYDGOSZCZ

Warsztaty

X

10000

10000

0,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Creative Minds

Warsztaty

5000

5000

36

Cywilno Wojskowy Związek
Sportowy Zawisza

37

EWANGELICKIE
Kultura, sztuka, ochrona
TOWARZYSTWO
dóbr kultury i
KULTURALNO-OŚWIATOWE
dziedzictwa narodowego
W BYDGOSZCZY

38

Fundacja "Corda Cordis Im. dr
Walerego Więcko Na Rzecz
Osób z Chorobami Serca"

39

40

41

FUNDACJA "ROZWÓJ UTP"

Fundacja "Wiatrak" Bydgoszcz

Fundacja „Gaudeamus”

miasto Bydgoszcz

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

29
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Fundacja „Rozwój UTP”

Kultura, sztuka, ochrona V Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne
dóbr kultury i
Studentów Kierunków Projektowych
dziedzictwa narodowego
,,Architektura i Woda"

Warsztaty

43

FUNDACJA 12 KAMIENICA

CZYTANIE I DZIAŁANIE W
SZAFLANDII. CYKL
INTERDYSCYPLINARNYCH
Kultura, sztuka, ochrona
WARSZTATÓW DLA DZIECI I RODZIN,
dóbr kultury i
PROMUJĄCYCH CZYTELNICTWO,
dziedzictwa narodowego
RÓŻNE DZIEDZINY SZTUKI I
KREATYWNE I AKTYWNE SPĘDZANIE
CZASU WOLNEGO W OBRĘBIE MIASTA

Warsztaty dla dzieci

44

Fundacja Aktywności i
Rozwoju Sportowego
"Bergovia"

miasto Bydgoszcz

Fundacja Arka Bydgoszcz

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

42

45

Fundacja Bookcrossing Polska

X

X

Rodzinne Zawody Sportowe z BERGOVIĄ

Arteterapia moją rehabilitacją i drogą
do aktywności

Organizacja zajęć z psychologiem oraz
warsztatów z zakresu tańca, śpiewu i mowy dla
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

x

x

5000

5000

10000

8441,84

0,00

1040

1040

995,33

13000

13000

1810,00

BYDGOSKI FESTIWAL PIĘKNEGO
Kultura, sztuka, ochrona
CZYTANIA IM. KAZIMIERZA
dóbr kultury i
HOFFMANA pn. „Wybieramy mistrzów
dziedzictwa narodowego pięknego czytania grodu nad Brdą”, VII
edycja.

Festiwal

X

2000

2000

Kultura, sztuka, ochrona
Bydgoszcz - stolica polskiego
dóbr kultury i
bookcrossingu. Ogólnopolskie Święto
dziedzictwa narodowego
Wolnych Książek, XIV edycja

Impreza plenerowa

X

5000

5000

46

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

47

48

FUNDACJA BRWI

FUNDACJA BYDGOSKA
KRONIKA FILMOWA

BOSKI FEST

Kultura, sztuka, ochrona
MAGICZNY FESTIWAL ŚWIATA BAŚNI I
dóbr kultury i
BAJEK ,,POZYTYWKA"
dziedzictwa narodowego

Festiwal

X

30000

30000

19376,65

Festiwal

X

17000

17000

0,00

3500

3500

15000

15000

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Obczajamy Bydzię!

Wydarzenia interdyscyplinarne

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

PRZYGODA W PAŁACU

Warsztaty filmowe

30
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48

49

50

FUNDACJA BYDGOSKA
KRONIKA FILMOWA

Fundacja CIVITAS

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

BYDGOSZCZ NA TAŚMIE

Strona internetowa

X

20000

20000

2413,92

Nieodplatna pomoc
prawna

Prowadzenie siedmiu punktów
nieodplatnej pomocy prawnej na
terenie Bydgoszczy

Fundacja CIVITAS zatrudniła prawników do
prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie Bydgoszczy, a także przeprowadziła 42
godziny wykładów dla uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych pn.: Przychodzi uczeń do
prawnika. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie
otrzymali wydawnictwo książkowe pod tą samą
nazwą jak wykłady

x

425081,16

425081,16

0,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Reanimacja ul. Bydgoskiej – serca
Starego Fordonu

Wydarzenia interdyscyplinarne

4000

4000

x

6100

6100

1120 zł

Przewodnik - spacerownik po Bydgoszczy jest
odpowiedzią na potrzebę turystów zagranicznych
w zakresie informacji o mieście. Potrzeba
wspieranie działalności
stworzenia anglojęzycznego kompendium dla
Spacerownik-przewodnik po
na rzecz turystyki i
turystów odwiedzających nasze miasto tak, by
Bydgoszczy dla turystów zagranicznych
krajoznawstwa
czuli się tu bezpiecznie. Został przygotowany z
FUNDACJA DLA
myślą o nowoczesnych turystach, którzy
UNIWERSYTETU KAZIMIERZA
odkrywają miasto, a nie zwiedzają.
WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
Wydrukowano 700 egz./36 stron-1 egz.

X

Kultura, sztuka, ochrona
STARY FORDON. MIASTECZKO SZTUKI dóbr kultury i
ODSŁONA TRZECIA - INGERENCJE
dziedzictwa narodowego

Koncerty

X

25000

25000

8125,31

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

WIRTUALNY STARY FORDON

Warsztaty

X

11000

11000

631,87

X

10000

10000

300,00

51

FUNDACJA DUENDE
FLAMENCO

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

JUNTOS- ZNACZY RAZEM

Warsztaty, koncert

52

Fundacja Duende Flamenco

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

DORANTES

Warsztaty i koncerty

X

5000

5000

Działalności na rzecz
osób w wieku
emerytalnym

Fordońskie Święto Niepodległości Aktywny Senior

organizacja imprezy okolicznościowej

X

5450

5450

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Poza Ramy

Wydarzenia interdyscyplinarne

X

3400

3400

53

Fundacja Dum Spiro, Spero

31
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54

55

Fundacja Estradowej
Kultura, sztuka, ochrona
Twórczości Dzieci i Młodzieży
dóbr kultury i
"EDA Art"
dziedzictwa narodowego

VII Festiwal Piosenki Europejskiej
"Canto Cantare" - Gwiazdy nad Brdą
2017

Festiwal

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MIŁOŚNIKÓW FOTOGRAFII
ANALOGOWEJ VINTAGE PHOTO
FESTIVAL

Festiwal

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

F-TORKI

FUNDACJA FARBIARNIA

X

4000

4000

X

55000

55000

32301,76

Warsztaty

X

13000

12999,11

60,00

X

30000

30000

3490,00

1500

1014,39

56

FUNDACJA FILM SPRING
OPEN

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

MIESZKAŃCÓW BYDGOSZCZY
PORTRET WŁASNY

Warsztaty filmowe

57

Fundacja Horyzont

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Uroczysta gala podsumowująca rok
szkolny w Fundacji Horyzont

Gala

58

FUNDACJA INICJATYW
KULTURALNYCH
"PLAY ART"

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

KONCERTY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
„PŁOMIENIE” W XIV EDYCJI
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
FOLKLORU TĘCZA

-

X

10000

REZYGNACJA

0,00

59

FUNDACJA INICJATYW
KULTURALNYCH
"MANDRAGORA"

Kultura, sztuka, ochrona
„BUSKER FEST” - MIĘDZYNARODOWY
dóbr kultury i
FESTIWAL SZTUKI ULICZNEJ
dziedzictwa narodowego

Festiwal

X

25000

24999,99

5472,71

60

61

FUNDACJA INICJATYW
KULTURALNYCH "PLAY ART"

Fundacja Inicjatyw
Kulturalnych „Mandragora”

X

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

DRUMS PARADE

Impreza plenerowa

X

18000

18000

10000,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

LISTOPADOWA LEKCJA MUZYKI

Warsztaty

X

10000

10000

0,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

IV Piknik Folkowy

Impreza plenerowa

5000

4999,99

32
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62

63

64

Pomoc społeczna w tym
Fundacja Inkubator Społeczny
pomoc rodzinom i
Stowarzyszenie "Podaj Rękę"
osobom w trudnej
w Bydgoszczy ul. Fordońska
sytuacji życiowej oraz
422
wyrównania szans tych
rodzin i osób

Prowadzenie Centrum Pomocy dla
Bezdomnych

Zadanie polegało na:prowadzeniu schroniska dla
bezdomnych mężczyzn, prowadzenie schroniska
dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi,
prowadzenie całodobowego punktu pomocy
osobom nietrzeźwym w szczególności
bezdomnych. Przedmiotowy zakres zadania to
udzielanie całodobowego schronienia,
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym, opracowanie i
realizacja indywidualnych programów
wychodzenia z bezdomności.

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

EUROPEJSKIE SPOTKANIA
ARTYSTYCZNE - FESTIWAL WIELU
SZTUK

Festiwal

X

20000

20000

16326,73

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

10. MIĘDZYNARODOWE OPEROWE
FORUM MŁODYCH

-

X

0

REZYGNACJA

0,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

PORANKI MUZYCZNE

Koncerty

X

13000

13000

6570,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

FELIKS NOWOWIEJSKI - WIELKI
KOMPOZYTOR I PATRIOTA

-

X

10000

REZYGNACJA

0,00

Manufaktura Umiejętności

Działalność oświatowo- wychowawcza
prowadzona w Manufakturze Umiejętności

x

10000

10000

0,00

FUNDACJA KALEJDOSKOP
KULTURY

FUNDACJA KONSONANS

x

1991000

1991000

685475,99

65

Fundacja Kreatywnej Edukacji

Zadanie oświatowowychowawcze
wychowania
pozaszkolnego

66

FUNDACJA KULTURY
ROZRUCH

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

OKO NIGDY NIE ŚPI. PROLOG. SZAŁ I
SZALEŃSTWO. TOPOR – EDYCJA IV

Wydarzenia interdyscyplinarne

X

35000

35000

5285,34

67

FUNDACJA MUZYKA U
ŹRÓDEŁ

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ
"MUZYKA U ŹRÓDEŁ"

Festiwal

X

40000

40000

53559,53

68

FUNDACJA NA RZECZ
ROZWOJU I EDUKACJI
"KULTURA PLUS"

Kultura, sztuka, ochrona
LIMITOWANE KOLEKCJONERSKIE
dóbr kultury i
WYDANIE NA PŁYTACH WINYLOWYCH
dziedzictwa narodowego I CD ,,TRYPTYK BYDGOSKI CZĘŚĆ III”

Wydanie - płyty winylowe i CD

X

20000

20000

22560,82

69

Fundacja Na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii Regionu Kujawsko
– Pomorskiego im. dr J.
Bednarza Bydgoszcz

trening - zapobieganie nawrotom picia

x

6300

6300

1040,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja programów terapeutycznych
w ramach rozszerzenia ofert
terapeutycznej przeznaczonej dla osób
uzależnionych i ich rodzin
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69

Fundacja Na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii Regionu Kujawsko
– Pomorskiego im. dr J.
Bednarza Bydgoszcz

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja zadań dotyczących
zorganizowanych form [pomocy dla
członków rodzin dotkniętych przemocą

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
6. FONOMO MUSIC & FILM FESTIVAL
dziedzictwa narodowego
70

71

72

FUNDACJA NOWA SZTUKA
WET MUSIC

FUNDACJA NOWE POKOLENIE
W HOŁDZIE JANOWI
PAWŁOWI II

Fundacja Oddech Nadziei Dla
Cierpiących na Schorzenia
Płuc i Oskrzeli ul. Konarskiego
1-3 Bydgoszcz

73

Fundacja Odjazdowo
Nieograniczeni

prowadzenie programu wsparcia dla członków
rodzin dotkniętych przemocą

x

5000

5000

558,00

Festiwal

X

50000

50000

135215,36

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Sztuka obecności - warsztaty
artystyczno-edukacyjne

Warsztaty

X

4000

4000

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

„Projektor głosu” - warsztaty
artystyczno - głosowe

Warsztaty

X

2000

2000

Zadanie oświatowowychowawcze
wychowania
pozaszkolnego

Dom Edukacyjno-Kulturalny REGNUM

Działalność oświatowo- wychowawcza
prowadzona w Domu Edukacyjnym REGNUM

x

96900

96900

76989,24

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

VIII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY
ARTYSTYCZNE RADOSNE SERCA

Warsztaty

X

30000

30000

73637,29

20000

20000

15000,00

3800

3800

298,33

Ochrona i promocja
zdrowia

Program "Uwolnijmy dzieci od dymu
tytoniowego"

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w
2017 roku realizacji przez organizacje i
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego, zadań
publicznych z zakresu rehabilitacji
społecznej oraz integracji osób
niepełnosprawnych.

art..48
ust.1
ustawy z
27 sierpnia
realizacja w szkołach programu, przygotowanie 2004 r. o
materiałów edukacyjnych, klaunada, zgadujświadczeni
zgadula, edukacja antynikotynowa poprzez
ach opieki
zabawę, lekcje edukacyjne oraz konwersatorium z zdrowotnej
monodramem.
finansowan
ych ze
środków
publicznyc
h

Zajęcia i warsztaty treningowe dla osób
poruszających się na wózku z zakresu aranżacji
przestrzeni osobistej, orientacji w terenie i
samoobsługi

34
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Fundacja Odjazdowo
Nieograniczeni
Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

73

74

75

76

Fundacja Praesterno

FUNDACJA PRIMO VOICE

Fundacja Pro Omnis ul.
Markwarta 11A

Przeprowadzenie warsztatu dla młodzieży
niepełnosprawnej mającego na celu poszerzenie
Nabór ofert w trybie art. 19a - zadania
umiejętności samoobsługowych i społecznych
z zakresu rehabilitacji społecznej
oraz zwiększenie świadomości dzieci
oraz integracji osób
niepełnosprawnej oraz ich opiekunów w zakresie
niepełnosprawnych
praw osób niepełnosprawnych i profilaktyki
zdrowotnej

x

5980

5980

137,20

x

11000

11000

4940,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja zadań dotyczących
zorganizowanych form [pomocy dla
członków rodzin dotkniętych przemocą

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

wspomaganie realizacji funkcji
opiekuńczo-wychowawczej i
kompensacyjnej w placówkach
przeznaczonych dla dzieci z grup
prowadzenie zajęć w świetlicy
ryzyka (w szczególności dla dzieci z
socjoterapeutycznej dla dzieci (6-13 lat) z rodzin
rodzin z problemem uzależnień) np..: w
z problemem alkoholowym
świetlicach środowiskowych i
socjoterapeutycznych - wsparcie
wybranych placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.

x

31000

31000

12740,00

prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla ofiar
przemocy

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja programów profilaktyki
selektywnej i wskazującej dla
młodzieży i dorosłych

Program dla osób z grup podwyższonego ryzyka
używania środków psychoaktywnych ze
szczególnym uwzględnieniem uzależnień
behawioralnych

x

10500

10500

7340,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja programów w ramach
poradnictwa udzielanego osobom z
problemem uzależnień

realizacja programu dla młodzieży przeciwko
uzależnieniom

x

11800

11800

1320,00

Udział w festiwalu

X

10000

10000

9170,90

x

14055

13815

141,01

UDZIAŁ CHÓRU PRIMO W 12.
Kultura, sztuka, ochrona
MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU
dóbr kultury i
CHÓRÓW KAMERALNYCH I ZESPOŁÓW
dziedzictwa narodowego
WOKALNYCH W KRAGUJEVCU
(SERBIA)

Zadanie polegało na zapewnieniu przynajmniej
jednego gorącego pełnowartościowego posiłku
Pomoc społeczna , w tym
jednodaniowego dziennie. Posiłek stanowi zupa z
pomoc rodzinom i
"Dożywianie podopiecznych MOPS w
obowiązkową „wkładką” i pieczywem lub posiłek
osobom w trudnej
formie posiłków jednodaniowych w
typu drugiego dania. Posiłki wydawane są osoba
sytuacji życiowej oraz okresie od 02.01.2017 r. do 29.12.2017
uprawnionym na podstawie decyzji
wyrównania szans tych
r."
administracyjnej, wydanej przez właściwy dla
rodzin i osób
miejsca zamieszkania podopiecznego Rejonowy
Ośrodek Pomocy Społecznej.
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77

FUNDACJA PROMOCJI
KULTURY W TO MI GRAJ

Kultura, sztuka, ochrona
WARSZTATY PRODUKCJI MUZYCZNEJ
dóbr kultury i
,,DRUGA STRONA ULICY"
dziedzictwa narodowego

78

FUNDACJA SZTUKI ARTHOUSE

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

79

Fundacja Vlepvnet

80

Fundacja Wiatrak

Warsztaty

X

15000

15000

3535,72

14. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FILMOWY DOCS AGAINST GRAVITYBYDGOSKI ANEKS

Festiwal

X

50000

50000

42793,46

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Electrodźwięki

Warsztaty muzyczne

3000

3000

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

prowadzenie zorganizowanych form
wypoczynku letniego - obozów, kolonii z zastosowaniem programu
profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

obóz z programem profilaktycznym w Funce

x

9000

4628,7

56525,00

Zadanie oświatowowychowawcze
wychowania
pozaszkolnego

Akademia Twórczego Rozwoju

Działalność oświatowo- wychowawcza
prowadzona w Akademii Twórczego Rozwoju

x

96900

96900

43583,63

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

VI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "FART"

Festiwal

X

10000

10000

89319,83

Benefis zespołu tanecznego AMADEO

Benefis w Teatrze Polskim z okazji 15-lecia
funkcjonowania zespołu tanecznego Amadeo,
skupiającego dzieci i młodzież niepełnosprawną
intelektualnie głównie z Zespołem Downa i
autyzmem

x

4120

4120

0,00

Sport Generacja

x

7000

7000

13951,30

18000

18000

27270,79

5000

5000

140000

140000

81

Fundacja Wspierania Dzieci,
Młodzieży i Osób
Niepełnosprawnych Amadeo

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

82

Fundacja Wychowanie przez
Sport

miasto Bydgoszcz

83

INICJATYWA KULTURALNA
BARD

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

84

Inicjatywa Kulturalna Bard

Kultura, sztuka, ochrona
VII Festiwal widzących duszą "Muzyka
dóbr kultury i
otwiera oczy"
dziedzictwa narodowego

85

Inkubator Społeczny

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

XII FESTIWAL PIOSENEK JACKA
KACZMARSKIEGO „ŻRÓDŁO WCIĄŻ
BIJE”

wspieranie realizacji programu
dotyczącego pomocy osobom
nadużywającym alkoholu ze
szczególnym uwzględnieniem osób
bezdomnych

Festiwal

X

Festiwal

pomoc osobom nadużywającym alkoholu ze
szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych
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86

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- koszykówka drużyna występująca w I Lidze Mężczyzn

x

228250

228250

284581,60

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w sportach drużynowych
przez organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
koszykówce

x

63022

63022

26612,90

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- koszykówka drużyna występująca w I Lidze Mężczyzn

x

147777

147777

188260,95

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Ćwierćfinał MP U-18

x

2000

2000

6946,86

1750

1750

10763,83

3500

3500

3928,95

3000

3000

2670,00

Klub Koszykarski Astoria
Bydgoszcz

miasto Bydgoszcz

miasto Bydgoszcz

Bydgoszcz CUP XIII
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Klub Piłkarski "Polonia"

x

Wakacje z Piłką -Letnia Akademia Piłkarskich
Talentów

miasto Bydgoszcz
87

FIGHT LONGUE CUP 2017 - V EDYCJA TURNIEJU
HALOWEGO

x

x

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- piłka nożna drużyna występująca w V Lidze Mężczyzn

x

8750

8750

14876,28

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w piłce nożnej przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce
nożnej

x

43738

43738

152877,88
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87

88

89

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
zadania realizowane na
w sportach drużynowych przez
podstawie kalndarza
organizacje pozarządowe oraz inne
imprez sportowych
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- piłka nożna drużyna występująca w IV Lidze Mężczyzn

x

23380

23380

24823,08

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- koszykówka drużyna występująca w Ekstraklasie Kobiet

x

751050

751050

774838,30

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w sportach drużynowych
przez organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
koszykówce

109246

109246

21207,04

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- koszykówka drużyna występująca w Ekstraklasie Kobiet

x

583333

583333

596163,01

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-udział bydgoskiego zespołu
Basket Ligi Kobiet w europejskich
Udział bydgoskiego zespołu Basket Ligi Kobiet w
pucharach EuroCup Women w fazie
europejskich pucharach EuroCup Women w fazie
grupowej przez organizacje
grupowej.
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

x

250000

250000

255208,77

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów-piłka siatkowa drużyna występująca Ekstraklasie Kobiet

x

20000

20000

169271,17

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- piłka siatkowadrużyna występująca w I Lidze Mężczyzn

x

10000

10000

58145,55

Klub Sportowy Basket 25

Klub Sportowy Bydgoszcz
Archers
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Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
zadania realizowane na
w sportach drużynowych przez
podstawie kalndarza
organizacje pozarządowe oraz inne
imprez sportowych
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów-tenis stołowy drużyna występująca w II Superlidze Mężczyzn

x

112000

112000

112564,11

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w piłce nożnej przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce
nożnej

x

42113,49

42113,49

344127,35

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżywioślarstwo

x

3937

3937

2577,74

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- tenis
stołowy

x

8905

8905

33645,75

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
zadania realizowane na
w sportach drużynowych przez
podstawie kalndarza
organizacje pozarządowe oraz inne
imprez sportowych
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- tenis stołowy drużyna występująca w Superlidze Mężczyzn

x

89375

89375

88857,75

12. Nocny Maraton Kanału Bydgoskiego

x

4000

4000

22204,39

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

90

Klub Sportowy Gwiazda

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.
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Klub Sportowy Jastrzębie
Bydgoszcz

Klub Sportowy Pałac
Bydgoszcz SA

Mikołajkowe Warsztaty Rolkarskie z KS Jastrzębie
Bydgoszcz

miasto Bydgoszcz

x

1100

1100

168,39

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe dzieci i
zadania realizowane na
młodzieży w sportach drużynowych
podstawie kalndarza
przez organizacje pozarządowe oraz
imprez sportowych
inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce
siatkowej dziewcząt.

x

172230

172230

19173,34

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

X Ogólnopolski turniej piłki siatkowej juniorek

x

4000

4000

2229,99

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów-piłka siatkowa drużyna występująca Ekstraklasie Kobiet

x

455000

455000

455615,54

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- piłka siatkowadrużyna występująca w Ekstraklasie Kobiet

x

314166

314166

310722,79

x

7917

7917

6983,63

x

20835

20835

27684,93

92

93

Klub Sportowy Romet

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- kolarstwo
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

94

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Klub Uczelniany AZS
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego
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Klub Uczelniany AZS
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego

94

Klub Uczelniany AZS
Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- judo

x

12945

12945

30896,05

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżyszermierka

x

18252

18252

4505,86

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżytaekwondo olimpijskie

x

2793

2793

560,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
zadania realizowane na
w sportach drużynowych przez
podstawie kalndarza
organizacje pozarządowe oraz inne
imprez sportowych
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- piłka ręcza drużyna występująca w II Lidze Mężczyzn

x

20000

20000

24120,80

Akademickie Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie

x

4000

4000

44570,00

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.
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94

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
zadania realizowane na
w sportach drużynowych przez
podstawie kalndarza
organizacje pozarządowe oraz inne
imprez sportowych
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

95

Kobiecy Klub Piłkarski
Bydgoszcz

Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej
Mężczyzn

x

4000

4000

44568,31

Szkolenie sportowe seniorów- piłka nozna drużyna występująca w I Lidze Kobiet

x

70000

70000

70607,49

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w piłce nożnej przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce
nożnej

x

60000

60000

13325,72

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- piłka nożna drużyna występująca w I Lidze Kobiet

x

25000

25000

31583,27

96

Krajowe Towarzystwo
Autyzmu Oddział Bydgoszcz

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Niebieskie Sekwencje

Wydarzenia interdyscyplinarne

X

4000

4000

97

Kujawsko - Pomorskie
Centrum Dziedzictwa Oświaty

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

100 lat Bydgoskiego Harcerstwa

Impreza jubileuszowa

X

2000

1991,82

98

Kujawsko Pomorski oddział
Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w
Bydgoszczy
ul. Warmińskiego 10

Zadanie polegało na zapewnieniu przynajmniej
jednego gorącego pełnowartościowego posiłku
Pomoc społeczna , w tym
jednodaniowego dziennie. Posiłek stanowi zupa z
pomoc rodzinom i
„Dożywianie podopiecznych Miejskiego obowiązkową „wkładką” i pieczywem lub posiłek
osobom w trudnej
Ośrodka Pomocy Społecznej w formie typu drugiego dania. Posiłki wydawane są osoba
sytuacji życiowej oraz
posiłków jednodaniowych”
uprawnionym na podstawie decyzji
wyrównania szans tych
administracyjnej, wydanej przez właściwy dla
rodzin i osób
miejsca zamieszkania podopiecznego Rejonowy
Ośrodek Pomocy Społecznej.

x

34515

34515

22368,00

99

KUJAWSKO POMORSKIE
TOWARZYSTWO MUZYCZNE

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

X

0,00

REZYGNACJA

0,00

OSTATNIA DROGA

-
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100

Kujawsko-Pomorski Oddział
Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

W drodze do pełnosprawności

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla
funkcjonującej już nieodpłatnej wypożyczalni

x

9 000,00

9 000,00

3040,00

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Podaruj dzieciom serce

Organizacja koncertu charytatywnego podczas
którego wręczane były wyprawki szkolne dla
niepełnosprawnych dzieci

x

10 000,00

10 000,00

13458,20

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Chory w domu nie musi być ciężarem

Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami
przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi

x

5 000,00

5 000,00

2640,40

Zadanie polegało na świadczeniu usług
opiekuńczych dla mieszkańców Bydgoszczy

x

1 480 879,00

1 446 688,50

15120,00

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Organizacja XXVI Wielkiej Wioslarskiej o Puchar
Brdy 23.09.2017r.

x

70 000,00

70 000,00

99550,00

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Organizacja Mistrzostw Miasta na ergometrze
wioślarskim 11.03.2017r.

x

3 250,00

3 250,00

4703,62

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Organizacja Mistrzostw Miasta Bydgoszczy w
Wioślarstwie 13.05.2017r.

x

4 000,00

4 000,00

8797,80

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Organizacja wtorków wioślarskich w miesiącach
1 maj- 30 czerwiec 2017

x

2 800,00

2 800,00

6272,16

Pomoc społeczna w tym
pomoc rodzinom i
Świadczenie usług opiekuńczych w
osobom w trudnej
miejscu zamieszkania dla mieszkańców
sytuacji życiowej oraz
Bydgoszczy
wyrównania szans tych
rodzin i osób

101

Kujawsko-Pomorski
Regionalny Związek
Towarzystw Wioślarskich
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102

Kujawsko-Pomorski Zarząd
Wojewódzki Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy ul. Fordońska
422

Pomoc społeczna , w tym
pomoc rodzinom i
osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównania szans tych
rodzin i osób

Pomoc rzeczowa dla osób
korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej w formie żywności

Zadanie polegało na zabezpieczeniu w żywność
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej

x

40 000,00

40 000,00

68725,62

103

Kujawsko-Pomorski Zarząd
Wojewódzki Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy ul. Piękna 34a

Pomoc społeczna , w tym
pomoc rodzinom i
osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównania szans tych
rodzin i osób

Pomoc rzeczowa dla osób
korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej w formie żywności

Zadanie polegało na zabezpieczeniu w żywność
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej

x

40 000,00

40 000,00

38179,79

104

105

106

107

miasto Bydgoszcz

Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy w Kajakarstwie
Klasycznym

x

4 000,00

4 000,00

3250,44

miasto Bydgoszcz

32 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w
Kajakarstwie Klasycznym

x

10 000,00

7 630,00

17503,05

Kujawsko-Pomorski Zwiazek
Kajakowy

Kujawsko-Pomorski Związek
Brydża Sportowego

Kujawsko-Pomorski Związek
Koszykówki

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Ogólnopolski Miting Brydżowy Łuczniczka

x

5 000,00

5 000,00

15421,49

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

XXVI Memoriał im. Romana Zamiary w kategorii
Kadetów (U-16) w Bydgoszczy

x

4 500,00

4 500,00

3518,42

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-organizacja i
przeprowadzenie Młodzieżowyuch
Mistrzostw Europy U 23 w Lekkiej
Atletyce realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw
Europy U23 w Lekkiej Atletyce

x

750 000,00

750 000,00

190000,00

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

XVII Europejski Festiwal Lekkoatletyczny

xx

150 000,00

150 000,00

186941,22

Kujawsko-Pomorski Związek
Lekkiej Atletyki
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108

Kujawsko-Pomorski Związek
Piłki Nożnej

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
XVI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ OLDBOJÓW IM.
realizowane przez organizacje
ANDRZEJA BROŃCZYKA O PUCHAR PREZESA Kpozarządowe oraz inne podmioty
PZPN
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
Zimowe Piosenki
rzecz osób
Liga Kobiet Polskich Kujawsko- niepełnosprawnych
109
Pomorski Oddział Wojewódzki
Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
SERCE ZA UŚMIECH - w integracji miast
dziedzictwa narodowego

110

Łuczniczka Bydgoszcz SA

x

4 000,00

4 000,00

38167,77

135919,93

Koncert w Operze Nova z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych

x

1 620,00

1 620,00

Koncert

X

7 000,00

7 000,00

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów-piłka siatkowa drużyna występująca w Ekstraklasie Mężczyzn

x

1 253 000,00

1 253 000,00

1007026,93

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- piłka siatkowa drużyna występująca w Ekstraklasie Mężczyzn

x

760 750,00

760 750,00

653511,00

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Mecz Rozpoczęcia Sezonu

x

5 000,00

5 000,00

12641,36

x

24 582,00

24 582,00

24112,03

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
Miedzyszkolny Klub Sportowy
dyscyplinach sportu objętych
111
podstawie kalndarza
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- pływanie
Astoria
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.
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112

Miedzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy Piętnastka

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- pływanie
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

x

74 908,00

74 908,00

104835,62

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

x

24 956,00

24 956,00

21984,56

x

93 795,00

93 795,00

97001,96

x

2 500,00

2 500,00

13706,63

x

50 000,00

50 000,00

2600,00

x

60 000,00

60 000,00

2300,00

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżytaekwondo olimpijskie

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe dzieci i
zadania realizowane na
młodzieży w sportach drużynowych
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
podstawie kalndarza
przez organizacje pozarządowe oraz
koszykówce
imprez sportowych
inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego
113 Miejski Klub Sportowy Novum
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
XIV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów o
realizowane przez organizacje
miasto Bydgoszcz
Puchar Prezydenta Bydgoszczy
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-realizacja kalendarza imprez
sportowych dla szkół Miasta
Realizacja kalendarza imprez sportowych dla
miasto Bydgoszcz
Bydgoszczy przez organizacje
szkół Miasta Bydgoszczy
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.
Miejski Szkolny Zwiazek
114
Sportowy
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-realizacja kalendarza imprez
sportowych dla szkół Miasta
Realizacja kalendarza imprez sportowych dla
miasto Bydgoszcz
Bydgoszczy przez organizacje
szkół Miasta Bydgoszczy
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.
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Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
115 Międzyszkolny Klub Sportowy
podstawie kalndarza
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- pływanie
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

x

3 168,00

3 168,00

68405,48

x

133 357,84

133 357,84

321478,61

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
IX Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt o
realizowane przez organizacje
Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy – roczniki
pozarządowe oraz inne podmioty
2000, 2002, 2004
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

x

3 250,00

3 250,00

11245,10

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
IX Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt o
realizowane przez organizacje
Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy – roczniki
pozarządowe oraz inne podmioty
2005, 2006
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

x

3 250,00

3 250,00

8084,00

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

VII Ogólnopolski Festiwal Koszykówki z okazji
„Dnia Dziecka 2017” – trzy kategorie wiekowe –
roczniki 2004, 2005, 2006

x

3 250,00

3 250,00

11959,39

Szkolenie sportowe seniorów- koszykówka drużyna występująca w I Lidze Kobiet

x

14 000,00

14 000,00

11233,70

zadania realizowane na
Międzyszkolny Uczniowski
116
podstawie kalndarza
Klub Sportowy CWZS Zawisza
imprez sportowych

117

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy MUKS

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w piłce nożnej przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
zadania realizowane na
w sportach drużynowych przez
podstawie kalndarza
organizacje pozarządowe oraz inne
imprez sportowych
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce
nożnej
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zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych
117

118

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy MUKS

Młodzieżowy Klub Sportowy
Emdek

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w sportach drużynowych
przez organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
koszykówce

x

158 066,00

158 066,00

130546,76

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
zadania realizowane na
w sportach drużynowych przez
podstawie kalndarza
organizacje pozarządowe oraz inne
imprez sportowych
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów- koszykówka drużyna występująca w II Lidze Kobiet

x

10 000,00

10 000,00

11390,30

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
zadania realizowane na
w sportach drużynowych przez
podstawie kalndarza
organizacje pozarządowe oraz inne
imprez sportowych
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe seniorów-tenis stołowy drużyna występująca w I Lidze Kobiet

x

4 500,00

4 500,00

6592,92

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- kolarstwo
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

x

6 766,00

6 766,00

16663,87

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

x

4 469,00

4 469,00

1496,51

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- tenis
stołowy
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profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

Młodzieżowy Ośrodek
Profilaktyki i Wczesnej Terapii
119
Stowarzyszenia MONAR w
Bydgoszczy

Oddział Kujawsko - Pomorski
120
Polskiego Związku Głuchych

121

Oddział Miejski PTTK w
Bydgoszczy

realizacja programów
postrehabilitacyjnych umożliwiających
prowadzenie grupy wsparcia dla neofitów "Będę
powrót do pełnienia ról społecznych
się trzymać"
dla osób uzależnionych od narkotyków
po przebytej terapii

x

5 000,00

5 000,00

4280,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja programów w ramach
poradnictwa udzielanego osobom z
problemem uzależnień

prowadzenie popołudniowego punktu
konsultacyjnego

x

5 000,00

5 000,00

17834,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja programów terapeutycznych
w ramach rozszerzenia ofert
terapeutycznej przeznaczonej dla osób
uzależnionych i ich rodzin

prowadzenie zajęć grupowych dla młodzieży z
zakresu profilaktyki uzależnień

x

17 000,00

17 000,00

6520,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

wspomaganie realizacji funkcji
opiekuńczo-wychowawczej i
kompensacyjnej w placówkach
przeznaczonych dla dzieci z grup
ryzyka (w szczególności dla dzieci z prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej dla
rodzin z problemem uzależnień) np..: w
dzieci
świetlicach środowiskowych i
socjoterapeutycznych - wsparcie
wybranych placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.

x

30 000,00

30 000,00

7750,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja programów profilaktyki
selektywnej i wskazującej dla
młodzieży i dorosłych

prowadzenie programu pn. "Ważna sprawa"
nakierowanego na przeciwdziałanie
uzależnieniom

x

11 500,00

11 500,00

14300,00

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

"Miasto Bydgoszcz otwarte na gest - III
edycja"

Świadczenie usług tłumacza języka migowego
oraz asystenta osoby niepełnosprawnej

x

35 000,00

35 000,00

3965,00

wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

Letnio-jesienne wędrówki nad Brdą i
Wisłą

Upowszechnienie krajoznawstwa i turystyki
poprzez organizowanie imprez, w tym spacerów
pieszych i rajdów rowerowych. Uczestniczyły 363
osoby.

x

2 600,00

2 600,00

618,32 zł

Promocja turystyki pieszej, rowerowej i
wspieranie działalności Zimowo-wiosenne wędrówki nad Brdą
kajakowej w Bydgoszczy. Zrealizowano imprezy
na rzecz turystyki i
i Wisłą-pieszo, roweremi kajakiem poza
tematyczne przeprowadzone na różnych trasach.
krajoznawstwa
Bydgoszcz
Uczestniczyło 357 osób.

x

3 000,00

3 000,00

732,17 zł
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122

Oddział Polskiego
Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego przy Klubie
Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych

Zgodnie z Instrukcją znakowania szlaków
turystycznych PTTK, w trakcie renowacji szlaku
odnowione zostały wszystkie znaki na
Odnowienie szlaków pieszych: KPwskazanych odcinkach szlaków. Zakładany okres
wspieranie działalności 4112y na odcinku Bydgoszcz-Puszcza trwałości oznakowania, to 3- 4 lata. Wędrowanie
na rzecz turystyki i
Bydgoska (węzeł szlaków Chrośna); KP- odnowionymi szlakami nie będzie sprawiało
krajoznawstwa
204y Bydgoszcz-Kanał Bydgoski (węzeł turystom problemów. Zaktualizowane urządzenia
Łochowo)
informacyjne w Łęgnowie ułatwią planowanie i
realizację wędrówek przez liczne rzesze
mieszkańców miasta. Odnowiono 19,2 km
szlaków. Poprawiono 800 znaków.

x

2 500,00

2 500,00

440,94 zł

Wydarzenie nie odbyło się ze względu na
niekorzystne warunki na drodze wodnej. Wichury
powaliły drzewa do rzeki, co uniemożliwiło
realizację zadania. Podpisano oświadczenie o
rozwiązaniu umowy. Dokonano zwrotu dotacji.

x

3 600,00

0,00

0,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
XVIII Ogólnopolski TUrniej Piłki Nożnej Olimpiad
pozarządowe oraz inne podmioty
Specjalnych Drużyn Żeńskich i Zunifikowanych
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

x

3 000,00

3 000,00

213737,88

wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

STER-Spływ Rzeką Brdą-Sport
Turystyka Ekologia Regionu

123

Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Kuj-Pom.

miasto Bydgoszcz

124

Oddział Terenowy Polskiego
Towarzystwa Walki z
Kalectwem

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Integracja społeczna poprzez
różnorodne formy ekspresji

Organizacja spotkań integracyjnych dla młodzieży
niepełnosprawnej połączonych z zajęciami
tanecznymi, wokalnymi i plastycznymi

x

4 200,00

4 200,00

637,92

32 Otwarte Mistrzostwa miasta Bydgoszczy w
badmintonie

x

1 000,00

1 000,00

370,00

125

Ognisko TKKF Zjednoczeni
Bydgoszcz

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

126

Ogólnopolska Fotograficzna
Grupa Twórcza "art Fokus 13"

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Plener i wystawy fotograficzne w
Bydgoszczy i Ostromecku

Plener i wystawy

X

6 500,00

6 500,00

127

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Seniora

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

16 Sejmik Seniorów oraz
podsumowanie 48 Ogólnopolskiego
konkursu "Laur Seniora"

Konkurs

X

4 500,00

4 500,00

10 000,00

10 000,00

4 000,00

4 000,00

PARAFIA
KONFERENCJA NAUKOWA - PAUL
Kultura, sztuka, ochrona
RZYMSKOKATOLICKA PW.
VOELKNER I JEGO EPOKA.
128
dóbr kultury i
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA
POSTROMANTYCZNE BUDOWNICTWO
dziedzictwa narodowego
JEZUSA W BYDGOSZCZY
ORGANÓW W POLSCE
Parafia rzymskokatolicka pw. Kultura, sztuka, ochrona
129
Najświętszego Serca Pana
dóbr kultury i
Jezusa w Bydgoszczy
dziedzictwa narodowego

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny.
Romantyczne Wieczory Organowe w
bydgoskim Sacre Coeur.

Konferencja

Festiwal
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1500,00
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miasto Bydgoszcz

130

131

Policyjne Towarzystwo
Sportowe Gwardia

POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I
ORKIESTR

Polski Związek Głuchych
Specjalistyczny Ośrodek
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci
132
i Młodzieży z Wadą Słuichu
NZOZ Bernardyńska 3
Bydgoszcz

133

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.
Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Ochrona i promocja
zdrowia

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych
Polski Związek Niewidomych
Kultura, sztuka, ochrona
Okręg Kujawsko-Pomorski
dóbr kultury i
Koło Powiatowe w Bydgoszczy
dziedzictwa narodowego

Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polskiej
Federacji Sportu GWARDIA w Judo juniorów i
juniorek młodszych

3 000,00

3 000,00

21993,00

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- judo

x

3 168,00

3 168,00

23287,26

Koncerty

X

10 000,00

10 000,00

1800,00

Badania przesiewowe słuchu u 16latków

badanie słuchu uczniów w wieku 16 lat.

art..48
ust.1
ustawy z
27 sierpnia
2004 r. o
świadczeni
ach opieki
zdrowotnej
finansowan
ych ze
środków
publicznyc
h

11 160,00

11 160,00

840,00

Gwiazdka dla niewidomych dzieci

Spotkanie gwiazdkowe dla dzieci niewidomych i
niedowidzących oraz ich rodziców połączone ze
spotkaniem z tyflopedagogami i przekazaniem
informacji na temat ulg i uprawnień osób
niepełnosprawnych

x

4 000,00

4 000,00

250,01

SŁOWEM MALOWANE

Warsztaty

X

10 000,00

10 000,00

1347,66

MECENAT I PROMOCJA TWÓRCZOŚCI
ZESPOŁÓW: HALKA, HASŁO,
HARMONIA, DZWON, FORDONIA,
ORKIESTRA DĘTA "BRDA"
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Polski Związek Niewidomych
Okręg Kujawsko-Pomorski
Koło Powiatowe w Bydgoszczy

133

134

135

Polski Związek Zapaśniczy

Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii
Oddział Bydgoszcz

Tabela nr 2
Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Wiem co jem

Przeprowadzenie wykładów przez dietetyka z
zakresu prawidłowego żywienia dla osób
słabowidzących i niewidomych

x

3 600,00

3 600,00

501,26

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-organizacja i
przeprowadzenie na terenie
Bydgoszczy Mistrzostw Świata U 23 w
zapasach realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Organizacja i przeprowadzenie na terenie
Bydgoszczy Młodzieżowych Mistrzostw Świata
U23 w Zapasach

x

85 000,00

85 000,00

1317558,54

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja programów profilaktyki
selektywnej i wskazującej dla
młodzieży i dorosłych

realizacja programu wczesnej interwencji pn.
"Fred goes net" dla młodych osób, które używają
substancji psychoaktywnych w sposób
okazjonalny lub szkodliwy

x

13 000,00

13 000,00

33740,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja programów terapeutycznych
w ramach rozszerzenia ofert
terapeutycznej przeznaczonej dla osób
uzależnionych i ich rodzin

program terapeutyczny "Nadzieja w rodzinie"

x

8 800,00

8 800,00

1500,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

wspomaganie realizacji funkcji
opiekuńczo-wychowawczej i
kompensacyjnej w placówkach
przeznaczonych dla dzieci z grup
ryzyka (w szczególności dla dzieci z prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej dla
rodzin z problemem uzależnień) np..: w
dzieci "Dino"
świetlicach środowiskowych i
socjoterapeutycznych - wsparcie
wybranych placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.

x

30 000,00

30 000,00

10520,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe osób
niepełnosprawnych przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego

Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w
sekcjach sportowych niewidomych i
słabowidzących

x

46 650,00

46 650,00

25400,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
III MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOrealizowane przez organizacje
POMORSKIEGO NIEWIDOMYCH I
pozarządowe oraz inne podmioty
SŁABOWIDZĄCYCH W SHOWDOWN (TENIS
prowadzące działalność pożytku
STOŁOWY DLA NIEWIDOMYCH)
publicznego.

x

3 000,00

3 000,00

3700,00

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych
136

miasto Bydgoszcz
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Pomorsko-Kujawski Klub
Kultury Fizycznej, Sportu i

Tabela nr 2

Pomorsko-Kujawski Klub
Kultury Fizycznej, Sportu i
Turystyki Niewidomych i
Słabowidzących „Łuczniczka”
w Bydgoszczy

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

III Mistrzostwa Województwa Niewidomych I
Słabowidzących w Bowlingu

x

2 000,00

2 000,00

2500,00

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

II Mistrzostwa Polski Niewidomych I
Słabowidzących w Triathlonie

x

1 490,00

1 490,00

410,00

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

IX Szachowo-Warcabowy Turniej
Integracyjny o Puchar Niepodległości
Niewidomych i Słabowidzących

Rehabilitacja społeczna poprzez organizację
zawodów szachowo-warcabowych dla osób z
dysfunkcją narządu wzroku

x

2 000,00

2 000,00

363,47

wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

Razem na szlaku

Promocja turystyki pieszej, poznanie okolic
Bydgoszczy przez uczestników, poprawa
sprawności ogólnej, stanu zdrowia i sprawności
osób z dysfunkcją wzroku. Dostęp tej formy
(Nordic Walking) zapewniło stały dostęp
rehabilitacji poprzez turystykę. Uczestniczyło 96
osób.

x

3 900,00

3 900,00

491,96 zł

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Piknik Olimpijski w dniu 21 maja 2017r.

x

4 000,00

4 000,00

1700,00

x

6 565,00

6 565,00

2265,00

136

137

Regionalna Rada Olimpijska w
Bydgoszczy

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

138

Regionalne Towarzystwo
Wioślarskie Bydgostia

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe osób
niepełnosprawnych przez organizacje Przygotowanie do startów i start w regatach osób
pozarządowe oraz inne podmioty
niepełnosprawnych
prowadzące działalność pożytku
publicznego
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Regionalne Towarzystwo
Wioślarskie Bydgostia
138

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżywioślarstwo

x

584 465,00

584 465,00

391112,61

x

4 100,00

4 100,00

15826,61 zł

Ratownictwo wodne w 2017r. na
terenie Miasta Bydgoszczy

Patrolowanie z wody i brzegów akwenów na
terenie Miasta ,przeprowadzanie pokazów z
zakresu bezpiecznych zachowań nad wodą i
poczas kąpieli, dyżur całodobowy grupy
interwencyjnej w okresie letnim i prowadzenie
monitoringu wód na terenie Bydgoszczy.

x

22 000,00

22 000,00

2700,00

wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

V Rodzinny Rajd Rowerowy Pamięci
Jana Pawła II ulicami Bydgoszczy i
okolic

W rajdzie uczestniczyły 432 osoby. Rajd miał na
celu propagowanie turystyki rowerowej jako
formy rekreacji i aktywnego wypoczynku. Trasa
prowadziła przez bogaty przyrodniczo Leśny Park
Kultury i Wypoczynku oraz leśne okolice
Smukały. Na zakończenie odbył się festyn
integrujący rodziny różnych środowisk.

x

5 100,00

5 100,00

3558,53 zł

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Międzynarodowy Turniej Tenisowy FUTURES
25.000 USD

x

8 000,00

8 000,00

124564,19

62. edycja spływu. Promocja szlaku.
wspieranie działalności
LXII Międzynarodowy Spływ Kajakowy Propagowanie turystyki kajakowej i rekreacji.
na rzecz turystyki i
na Brdzie im. M. Okołów Podhorskiej Poznanie walorów turystycznych od strony Brdy
krajoznawstwa
płynącej przez miasto. Uczestniczyło 60 osób.

Ratownictwo
i ochrona ludności

139

Społeczny Komitet Budowy
Szkoły-Pomnika Jana Pawła II

140

Sportowy Klub Tenisowy
"Centrum"
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140

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- tenis

x

22 223,00

22 223,00

40828,34

141

LATO OBOK SIEBIE CYKL SPOTKAŃ
DLA MIESZKAŃCÓW ŚRÓDMIEŚCIA,
Kultura, sztuka, ochrona
MAJĄCYCH NA CELU BUDOWANIE
dóbr kultury i
TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ, TWORZENIE
dziedzictwa narodowego WIĘZI SĄSIEDZKIEJ. WARSZTATY DLA
DZIECI O CHARAKTERZE
KREATYWNYM, EDUKACYJNYM

-

X

10 000,00

REZYGNACJA

0,00

XIII Integracyjne Zawody w Tenisie Stołowym

x

3 000,00

3 000,00

11414,84

Sportowy Klub Tenisowy
"Centrum"

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
ART DECO

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
IV MŁODZIEŻOWE ZAWODY W PŁYWANIU OSÓB
pozarządowe oraz inne podmioty
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PERŁA 2017"
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

x

2 500,00

2 500,00

8300,32

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
Puchar Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc "XVIII
pozarządowe oraz inne podmioty
Łuczniczka 2017"
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

x

5 000,00

5 000,00

28718,58

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

x

4 000,00

4 000,00

22900,58

142

SSiR Osób Niepełnosprawnych
Start Bydgoszcz

Miting lekkoatletyczny – Bydgoszcz 2017
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142

143

Stow.Klub Turystyki
Rowerowej Rowerowabrzoza

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Puchar Polski w Strzelectwie Sportowym

x

3 000,00

3 000,00

43459,66

miasto Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

HAIBIKE - IX METROPOLIA BYDGOSZCZ
MARATON MTB

x

20 000,00

20 000,00

27095,86

9 860,00

9 860,00

35679,92

miasto Bydgoszcz

XI Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości

144

Stow.Spodtui Reh.Osób
Niepełnospr. Start Bydgoszcz

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe osób
niepełnosprawnych przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego

145

STOWARZYSZENIE
"ASTARTE"

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

IMPREZA REKONSTRUKCYJNA
BYDGOSZCZ. "JAK SZWED POD
BYDGOSZCZĄ WOJOWAŁ"

Impreza plenerowa

Działalności na rzecz
osób w wieku
emerytalnym

Sprawny senior 60+

zajęcia sportowe, rekreacyjne

146

Stowarzyszenie
"Bezpieczeństwo Dziecka"
Bydgoszcz

x

Szkolenie sekcji sportowych osób
niepełnosprawnych

x

46 785,00

46 785,00

13319,18

X

35 000,00

35 000,00

67,92

3 000,00

3 000,00

590,00

X

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja zadań dotyczących
prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar i
zorganizowanych form [pomocy dla
sprawców przemocy w rodzinie
członków rodzin dotkniętych przemocą

x

25 000,00

25 000,00

3025,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

wspomaganie realizacji funkcji
opiekuńczo-wychowawczej i
kompensacyjnej w placówkach
przeznaczonych dla dzieci z grup
ryzyka (w szczególności dla dzieci z
rodzin z problemem uzależnień) np..: w
świetlicach środowiskowych i
socjoterapeutycznych - wsparcie
wybranych placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.

x

29 000,00

29 000,00

4390,00

prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej
"Skrzat"
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Stowarzyszenie "Górzyskowo"
147

148

149

Stowarzyszenie "Podaj Rękę"
Miłocin

Stowarzyszenie "Różowa
Wstążeczka"

Działalności na rzecz
osób w wieku
emerytalnym

Spotkanie przy Trzepaku

organizacja festynu

X

700,00

700,00

400,00

działalność
wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności
lokalnych

Święto latawca "Uwolnić Latawce"

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych

X

2 600,00

2 600,00

1800,00

x

21 000,00

21 000,00

27203,00

x

10 000,00

10 000,00

1079,20

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

wspomaganie realizacji funkcji
opiekuńczo-wychowawczej i
kompensacyjnej w placówkach
przeznaczonych dla dzieci z grup
ryzyka (w szczególności dla dzieci z
prowadzenie zajęć środowiskowych dla dzieci z
rodzin z problemem uzależnień) np..: w
rodzin w kryzysie – świetlica
świetlicach środowiskowych i
socjoterapeutycznych - wsparcie
wybranych placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Aktywna Amazonka

zajęcia ruchowe oraz wsparcie psychologiczne dla
„Kobiet Amazonek” w trakcie i po przebytym
leczeniu choroby nowotworowej

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Bydgoszcz oczami Kobiety

Koncert

X

4 000,00

4 000,00

Impreza jubileuszowa

X

6 000,00

6 000,00

14 900,00

14 900,00

Kultura, sztuka, ochrona
Jubileusz 110-lecia placówki przy
dóbr kultury i
ul. Traugutta 5 i 60-lecia placówki przy
dziedzictwa narodowego
ul. Stolarskiej 2
150

151

Stowarzyszenie "TAK DLA
POMOCY" Bydgoszcz

Stowarzyszenie "Teatr na
Barce"

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja zadań dotyczących
zorganizowanych form [pomocy dla
członków rodzin dotkniętych przemocą

program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców
przemocy w rodzinie

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Biesiada z Pegazem

Wydarzenia poetyckie

X

2 000,00

2 000,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Druga Biesiada z Pegazem

Wydarzenia poetyckie

X

400,00

400,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

X Bliny Prawosławne

Wydarzenia interdyscyplinarne

X

5 000,00

5 000,00
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x

1720,00
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152

Stowarzyszenie „W drodze”

wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

Festiwal Podróżnicy VII Edycja 21-22
kwietnia 2017

Podstawowym założeniem festiwalu jest
przybliżenie istniejącego świata z ludźmi,
regionami, zabytkami, ciekawymi miejscami, a
także z wyprawami i ekspedycjami naukowymi i
literaturą naukową. Festiwalowi towarzyszy
konkurs im. Tony Halika. Podczas festiwalu
organizowane są prelekcje, warsztaty, szkolenia,
wystawy i spotkania z goścmi, podróżnikami,
naukowcami, przedstawicielami mediów. W
festiwalu wzięło udział ok. 4000 osób.

153

Stowarzyszenie Aktywnych
Kobiet "sak"

Działalności na rzecz
osób w wieku
emerytalnym

Komputer i smartfon - obsługa nowości

zajęcia z nauki obsługi komputera

Kultura, sztuka, ochrona
V KONFERENCJA NAUKOWA ANDRZEJ
dóbr kultury i
SZWALBE I JEGO DZIEDZICTWO
dziedzictwa
narodowego
STOWARZYSZENIE ANDRZEJA
154
SZWALBEGO DZIEDZICTWO
Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
BYDGOSKI LEKSYKON PLASTYCZNY
dziedzictwa narodowego

155

Stowarzyszenie Andrzeja
Szwalbego Dziedzictwo

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

IX Colloquium Ostromeckie

Kultura, sztuka, ochrona 14, 15, 16 BYDGOSZCZ JAZZ FESTIWAL dóbr kultury i
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
dziedzictwa narodowego
JAZZOWY
156

STOWARZYSZENIE
ARTYSTYCZNE ELJAZZ

STOWARZYSZENIE
ARTYSTYCZNE "MÓZG"

X

5 800,00

5 800,00

4954,26

3 793,00

3 793,00

600,00

Konferencja

X

10 000,00

10 000,00

0,00

Publikacja

X

25 000,00

25 000,00

0,00

2 500,00

2 495,00

Koncerty

X

Festiwal

X

150 000,00

150 000,00

147039,82

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

EUROPEJSKA AKADEMIA JAZZU EDYCJA 5

Koncerty, warsztaty

X

30 000,00

30 000,00

131590,30

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

PO KATASTROFIE

Płyta CD

X

46 000,00

46 000,00

54800,06

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

LETNIE PRANIE MÓZGU '17

Koncerty

X

18 000,00

18 000,00

3000,00

Wyjazd do Szwecji z prezentacją działań
artystycznych

X

4 000,00

3 375,00

20454,00

Festiwal

X

100 000,00

100 000,00

85510,81

Kultura, sztuka, ochrona
WYPOŻYCZANIE MÓZGU - GOTHEBORG
dóbr kultury i
2017
dziedzictwa narodowego

157

x

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ I SZTUK
WIZUALNYCH MÓZG FESTIVAL
(EDYCJE 12, 13, 14)
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STOWARZYSZENIE
ARTYSTYCZNE "MÓZG"

Tabela nr 2
Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
AUDIOWIZUALNE ARCHIWUM MÓZGU
dziedzictwa narodowego

157

Strona internetowa

X

20 000,00

20 000,00

158

Stowarzyszenie ArtystycznoKulturalne Alelale

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Magiczne Drzwi

Wydarzenia interdyscyplinarne

X

8 000,00

8 000,00

159

Stowarzyszenie AstArte

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Mozaika Fryderyka - performance

Performance

X

6 000,00

6 000,00

160

Stowarzyszenie Bez
Ograniczeń

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

15 000,00

14 802,75

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
Stowarzyszenie Bibliotekarzy dziedzictwa narodowego
161
Polskich. Oddział w
Kultura, sztuka, ochrona
Bydgoszczy
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

162

Stowarzyszenie Bydgoska
Masa Krytyczna

wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

Organizacja festiwalu filmów dot.
IV Mały Festiwal Ty i Ja w Bydgoszczy
niepełnosprawności wraz z wystawą artystów
w ramach Europejskiego Festiwalu
malujących stopami i ustami oraz konferencji pn.
Filmowego Integracja Ty i Ja (Koszalin)
"Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu"

Stowarzyszenie Bydgoska
Pomoc Społeczna w
Bydgoszczy ul. Kapuściska 10

750,00

Poszerzenie pola dźwięku #2

koncerty

X

6 000,00

6 000,00

Tydzień Bibliotek 2017

Wydarzenia interdyscyplinarne

X

5 000,00

5 000,00

Bydgoska rowerowa gra miejska

Gra przyczyniła się do pokazania innej formy
spędzania wolnego czasu i integracji uczestników.
Drugim aspektem jest wiedza, którą uczestnicy
zdobyli w trakcie Gry. Pytania dotyczyły historii,
kultury, sportu i atrakcji turystycznych naszego
miasta. Dzięki takiemu doborowi pytań, część
uczestników przyznała, że w niektóre miejsca
wskazane w pytaniach dotarła po raz pierwszy w
życiu. W zabawie wzięło udział 50 osób.

x

3 750,00

2 500,00

951,82

Zadanie polegało na prowadzeniu domu
dziennego pobytu dla osób starszych w tym z
chorobą Alzheimera

x

610 000,00

610 000,00

30982,33

x

103 530,00

102 900,00

4630,00

Pomoc społeczna w tym
pomoc rodzinom i
Prowadzenie domu dziennego pobytu
osobom w trudnej
dla osób starszych przy ul. Kapuściska
sytuacji życiowej oraz
10 w Bydgoszczy
wyrównania szans tych
rodzin i osób
163

x

3500,00

Zadanie polegało na zapewnieniu przynajmniej
jednego gorącego pełnowartościowego posiłku
Pomoc społeczna , w tym
jednodaniowego dziennie. Posiłek stanowi zupa z
pomoc rodzinom i
"Dożywianie podopiecznych MOPS w
obowiązkową „wkładką” i pieczywem lub posiłek
osobom w trudnej
formie posiłków jednodaniowych w
typu drugiego dania. Posiłki wydawane są osoba
sytuacji życiowej oraz okresie od 02.01.2017 r. do 29.12.2017
uprawnionym na podstawie decyzji
wyrównania szans tych
r."
administracyjnej, wydanej przez właściwy dla
rodzin i osób
miejsca zamieszkania podopiecznego Rejonowy
Ośrodek Pomocy Społecznej.
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164

STOWARZYSZENIE
BYDGOSKIEJ FONTANNY
POTOP

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

FESTIWAL FONTANNA MUZYKI BYDGOSZCZ 2017

Festiwal

X

25 000,00

25 000,00

17111,00

165

STOWARZYSZENIE CAŁY
DZIEŃ DOBRY

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

CAŁY DZIEŃ DOBRY FESTIWAL 2017

Festiwal

X

10 000,00

10 000,00

1500,00

STATKI BYDGOSKIEGO OBSZARU
WODNEGO

Wystawy

X

14 000,00

14 000,00

0,00

OD HISTORYZMU DO MODERNIZMU.
BYDGOSKIE WILLE MIEJSKIE I
PODMIEJSKIE 1850 - 1939

Publikacja książkowa

X

10 000,00

10 000,00

400,55

X

10 000,00

10 000,00

250,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
STOWARZYSZENIE CENTRUM dziedzictwa narodowego
166
KULTURY BELLE EPOQUE
Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

167

STOWARZYSZENIE GALERIA
AUTORSKA

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

OBSZAR NIEOGRANICZONY. CYKL
WYSTAW I SPOTKAŃ
ARTYSTYCZNYCH

Wystawy

167

STOWARZYSZENIE GALERIA
AUTORSKA

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Plac Wolności. Spotkanie poetyckowspomnieniowe poświęcone
Krzysztofowi Derdowskiemu.

Spotkanie poetyckie

X

600,00

600,00

168

Stowarzyszenie
Intelektualistów
Niepokornych „TRICKSTER”

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

IV Festiwal Literatury Prze-czytani

Festiwal

X

5 000,00

5 000,00

169

STOWARZYSZENIE JAZZ
POZNAŃ

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

TRIBUTE TO ANDRZEJ PRZYBIELSKI
VOL. 2

Płyta CD

25 000,00

25 000,00

150,00

170

Stowarzyszenie Klub
Sportowy “BUSHI-DO”

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Spotkania Integracyjno - Sportowe z
Dziecięcym Graffiti

Organizacja cyklu spotkań integracyjnosportowych w celu wzmocnienia poczucia
własnej wartości, samoświadomości i
samodzielności osób niepełnosprawnych

x

3 280,00

3 280,00

0,00

171

Stowarzyszenie Klub
Środowisk Twórczych

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Koncert pokoleniowy na XIII
Spotkaniach artystów i pracowników
instytucji kultury Bydgoszczy

Koncert

X

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

172

Stowarzyszenie Klub
Turystyki Rowerowej
„Rowerowa Brzoza”

wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

27 kwietnia 2017r. w 3. rocznicę kanonizacji św.
Jana Pawła II odbył się kolejny V Rowerowy Rajd
papieski na trasie Bydgoszcz - Brzoza - Bydgoszcz
Dla św. Jana Pawła II - Rowerowy Rajd
Impreza miała charakter wspólnego biegu
Papieski, Bydgoszcz-Brzoza-Bydgoszcz
połączonego z rajdem rowerowym.
Trasa dla uczestników rajdu rowerowego
wynosila ok. 25 km i miała charakter turystyczny.
W rajdzie uczestniczyło 478 osób.
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X

x

28484,49
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Ochrona i promocja
Stowarzyszenie Klub Wsparcia zdrowia,działalność na
173
Psychicznego
rzecz osób
niepełnosprawnych

174

STOWARZYSZENIE
KOLOROFFON

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Jesteśmy - integracja psychologicznospołeczna osób niepełnosprawnych z
różnymi schorzeniami i osób z ich
otoczenia

Integracja psychologiczno-społeczna osób
niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami i
osób z ich otoczenia poprzez organizację spotkań
integracyjnych i zapewnienie poradnictwa
psychologicznego

x

6 000,00

6 000,00

1713,74

PRZEŹROCZA – FESTIWAL FILMÓW
DOKUMENTALNYCH

Festiwal

X

35 000,00

35 000,00

1332,82

x

4 500,00

4 500,00

800,00

175

Stowarzyszenie KulturalnoTurystyczne „Viator”

wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

Publikacja gry turystycznej

Stworzenie questu - ulotki będącej grą
turystyczną pt.: "Rowerem przez Myślęcinek". Gra
pozostaje aktualna również po zakończeniu
projektu. Wydrukowano 1000 kart, które są
dystrybuowane w Bydgoskim Centrum
Informacji.

176

Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Niewidomych i
Słabowidzących "OCULUS"

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Ruch Dla Wszystkich-Integracja
Niewidomych i Niedowidzących

Organizacja integracyjnych marszy Nordic
Walking połączonych z kinezyterapią

x

4 000,00

4 000,00

440,00

Nadwiślański Spływ Kajakowy po
Bydgoskim Węźle Wodnym z okazji
Roku Rzeki Wisły 2017

Zaktywizował mieszkańców dzielnicy Stary
Fordon do brania udziału w wydarzeniach
wodniackich. Fakt wpisania zadania publicznego
w obchody Roku Rzeki Wisły 2017 spowodował
zainteresowanie realizacją rewitalizacji terenów
nadwiślańskich i nabrzeża Wisły usytuowanych w
Starym Fordonie zdegradowanych przez
wieloletnie zaniedbania, nie tylko wśród
uczestników zadania, ale także podmiotów
uczęszczających szlakiem wodnym Wisły z okazji
Roku Rzeki Wisły. W spływach wzięło udział
około 70 osób, w pikniku ok. 300 osób, a
wycieczki około spływowe zgromadziły około 50
osób.

x

4 500,00

4 025,48

1008,73

Przywrócić Wisłę

Projekt aktywizacji społecznej mieszkańców
Fordonu (grupa birdwatching) to kształtowanie
przestrzeni turystycznej poprzez opracowanie i
wydanie materiałów informacyjnych dotyczących
ścieżki edukacyjno-krajoznawczej na nabrzeżu
Wisły w Bydgoszczy- Fordonie w ramach
obchodów Roku Rzeki Wisły 2017. W spacerach
wzieło udział 40 osób, wydrukowano 1000 egz.
broszury "Wisła w Fordonie".

x

6 500,00

6 500,00

938,53

Wydarzenia interdyscyplinarne

X

30 000,00

30 000,00

3058,58

wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

177

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW STAREGO
FORDONU

wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

Kultura, sztuka, ochrona
JEDNO MIASTO TRZY KULTURY.
dóbr kultury i
STARY FORDON 2017. EDYCJA DRUGA.
dziedzictwa narodowego
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178

Stowarzyszenie Na Pomocy
Dzieciom i Ich Rodzinom
"Przystań" Bydgoszcz

Stowarzyszenie Niesienia
Pomocy Osobom
Uzależnionym Od Alkoholu
Osobom Współuzależnionym
oraz Ofiarom Przemocy
ALWERNIA Bydgoszcz

179

180

Stowarzyszenie Osób z NTM
"Uro Conti" Oddział w
Bydgoszczy

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

wspomaganie realizacji funkcji
opiekuńczo-wychowawczej i
kompensacyjnej w placówkach
przeznaczonych dla dzieci z grup
ryzyka (w szczególności dla dzieci z
rodzin z problemem uzależnień) np..: w
świetlicach środowiskowych i
socjoterapeutycznych - wsparcie
wybranych placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.

realizacja programu Szansa w świetlicy
środowiskowej

x

36 000,00

36 000,00

4590,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja programów terapeutycznych
w ramach rozszerzenia ofert
terapeutycznej przeznaczonej dla osób
uzależnionych i ich rodzin

grupa terapeutyczna dla rodzin i bliskich osób
uzależnionych jako wsparcie podstawowego
programu terapeutycznego

x

9 000,00

9 000,00

3470,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja zadań dotyczących
zorganizowanych form [pomocy dla
członków rodzin dotkniętych przemocą

prowadzenie grupy terapeutynej dla ofiar
przemocy w rodzinie

x

6 500,00

6 500,00

4900,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

wsparcie osób uzależnionych od
alkoholu utrzymujących abstynencję i
promowanie stylu życia

prowadzenie klubu abstynenta "Alternatywa"

x

10 000,00

10 000,00

11700,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja programów w ramach
poradnictwa udzielanego osobom z
problemem uzależnień

prowadzenie punktu konsultacyjnego

x

5 000,00

5 000,00

7350,00

Działalności na rzecz
osób w wieku
emerytalnym

Złota jesień

organizacja spotkań tematycznych

1 500,00

1 500,00

500,00

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Szkolenie z zakresu edukacji i
rehabilitacji osób przewlekle chorych i
niepełnosprawnych

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki
zdrowia i nowoczesnych form rehabilitacji
połączonych z ćwiczenia mięśni dna miednicy

2 700,00

2 700,00

242,82

Działalności na rzecz
osób w wieku
emerytalnym

"Pokochaj zdrowy styl życia" warsztaty dotyczące przeprowadzenia
pokazu i treningu przy zastosowaniu
metody ZUMBA

zajęcia sportowe, rekreacyjne

2 765,00

2 765,00

335,00
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181

Stowarzyszenie Pracownia

Działalności na rzecz
osób w wieku
emerytalnym

Komputer dla seniora

Kultura, sztuka, ochrona
Twórczo zakręceni-rodzinne spotkania
dóbr kultury i
i warsztaty plastyczno - rękodzielnicze
dziedzictwa narodowego

Stowarzyszenie Przyjaciół
Młodzieżowego Domu Kultury
182
nr 5 w Bydgoszczy „Fordońska
Kultura, sztuka, ochrona
Piwnica Artmuza5”
Fordońska Artmuza Mała i Duża - cykl
dóbr kultury i
koncertów edukacyjnych
dziedzictwa narodowego

183

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ PAŁACU
MŁODZIEŻY W BYDGOSZCZY
"PAŁAC"

zajęcia z nauki obsługi komputera

X

2 849,00

2 849,00

Warsztaty

X

3 500,00

3 500,00

Koncerty

X

3 500,00

3 500,00

1896,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

39, 40, ORAZ 41. BYDGOSKIE IMPRESJE
MUZYCZNE-MIĘDZYNARODOWE
SPOTKANIA MUZYKUJĄCEJ
MŁODZIEŻY

Koncerty

X

70 000,00

70 000,00

144188,04

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja programów w ramach
poradnictwa udzielanego osobom z
problemem uzależnień

prowadzenie programu pn "oblicza uzależnień"
skierowanego do młodzieży

x

3 200,00

3 200,00

4320,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

37. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
CHÓRÓW A CAPPELLA DZIECI I
MŁODZIEŻY

Konkurs

X

25 000,00

25 000,00

51080,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

XVIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
INTERPRETACJI PIOSENKI
AKTORSKIEJ

Festiwal

X

10 000,00

10 000,00

6210,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

BRAX NA MIĘDZYNARODOWYM
FESTIWALU MUSZELKI WIGIER

Udział w festiwalu

X

6 000,00

6 000,00

17314,00

Wykorzystać szansę!

Organizacja dla osób niepełnosprawnych z
różnymi dysfunkcjami imprez rekreacyjnosportowych, zajęć logopedycznych, sportowych i
rehabilitacyjnych oraz warsztatów z profilaktyki
zdrowia, psychologii rodziny, pedagogiki zabawy,
gimnastyki korekcyjnej

x

11 000,00

11 000,00

2194,86

Wszyscy Jesteśmy Pieszymi

organizacja spotkań tematycznych

1 800,00

1 800,00

1100,00

184

Stowarzyszenie Rodzina
Miłości Ofiarnej

Ochrona i promocja
zdrowia,działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych

185

Stowarzyszenie Społeczny
Rzecznik Pieszych w
Bydgoszczy

działalność
wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności
lokalnych
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186

Stowarzyszenie Sportowe
Bushi Do

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

miasto Bydgoszcz

187

188

189

190

STOWARZYSZENIE
UŚMIECHNIĘTE SENIORKI
60+

Stowarzyszenie Wspólnotra
Duchowa ""Iskierki"
Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
XVI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA KARATE
realizowane przez organizacje
"CENTRAL EUROPE OPEN" - GRAND PRIX
pozarządowe oraz inne podmioty
POMORZA I KUJAW
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

x

47 477,00

47 477,00

39535,12

x

4 500,00

4 500,00

29571,54

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

XII Ogólnopolski Turniej Tańca
Nowoczesnego „Solo-Duet” 2017

Turniej tańca

X

6 000,00

6 000,00

kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

„Rusz się z domu, idą święta – czy ktoś
o nas jeszcze pamięta?” Warsztaty
taneczne i wykonywania ozdób
świątecznych techniką decoupage

zajęcia sportowe, rekreacyjne

X

3 660,00

3 660,00

Wydarzenia interdyscyplinarne

X

8 000,00

8 000,00

25 000,00

24 999,50

0,00

2 935,00

2 935,00

915,00

30 000,00

30 000,00

10860,00

Stowarzyszenie T.1 DANCE

STOWARZYSZENIE
TEATRALNE JUVENKRACJA

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- karate
WKF

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
Off-owa scena Bydgoszczy – edycja lato
dziedzictwa narodowego
Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

WYDAWNICTWO ALBUMOWE "OD
KANAŁU BYDGOSKIEGO DO KANAŁU
FINOW"

Album

Działalności na rzecz
osób w wieku
emerytalnym

AKTYWNY SENIOR

zajęcia sportowe, rekreacyjne

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

wspomaganie realizacji funkcji
opiekuńczo-wychowawczej i
kompensacyjnej w placówkach
przeznaczonych dla dzieci z grup
prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej dla
ryzyka (w szczególności dla dzieci z
dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących
rodzin z problemem uzależnień) np..: w
pomocy"
świetlicach środowiskowych i
socjoterapeutycznych - wsparcie
wybranych placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.

64
Id: 6257CEC5-2060-45B3-A965-2BFFD9FB53B6. Podpisany

X

X

x

3210,00

Tabela nr 2

191

Stowarzyszenie z Potrzeby
Serca w Bydgoszczy
ul. Jodłowa 14

Zadanie polegało na zapewnieniu przynajmniej
jednego gorącego pełnowartościowego posiłku
Pomoc społeczna , w tym
jednodaniowego dziennie. Posiłek stanowi zupa z
pomoc rodzinom i
„Dożywianie podopiecznych Miejskiego obowiązkową „wkładką” i pieczywem lub posiłek
osobom w trudnej
Ośrodka Pomocy Społecznej w formie typu drugiego dania. Posiłki wydawane są osoba
sytuacji życiowej oraz
posiłków jednodaniowych”
uprawnionym na podstawie decyzji
wyrównania szans tych
administracyjnej, wydanej przez właściwy dla
rodzin i osób
miejsca zamieszkania podopiecznego Rejonowy
Ośrodek Pomocy Społecznej.

x

32 410,00

32 410,00

8736,00

x

4 000,00

4 000,00

702,42

192

Stowarzyszenie zwykłe
Obywatel Działa

wspieranie działalności
na rzecz turystyki i
krajoznawstwa

Bydgoszcz z pomysłem - seria
niekonwencjonalnych wycieczek po
Bydgoszczy

Osiem różnie tematycznych spacerów dot.
Bydgoszczy. Niekonwencjonalne, ponieważ
pozwoliły na poznanie Bydgoszczy z nietypowej
strony, np. szlak bydgoskich artystek, 20-lecia
międzywojennego czy oczami Święcickiego. Przez
cały sezon w spacerach z cyklu Bydgoszcz z
pomysłem - Bydgoszcz niekonwencjonalnie
wzięło udział 240 osób.

193

TEATR NA BARCE

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

CZASOPISMO SZTUK WIZUALNYCH
„BYDGOSKIE OKO"

Czasopismo

X

10 000,00

10 000,00

2602,80

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

prowadzenie zorganizowanych form
wypoczynku letniego - obozów, kolonii z zastosowaniem programu
profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

zorganizowanie obozu letniego dla dzieci i
młodzieży w Władysławowie

x

75 000,00

75 000,00

156850,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

prowadzenie zorganizowanych form
wypoczynku letniego - obozów, kolonii z zastosowaniem programu
profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

zorganizowanie obozu letniego dla dzieci i
młodzieży w Jarosławcu

x

20 000,00

20 000,00

45014,40

Publikacja - miesięcznik

X

10 000,00

10 000,00

1806,00

7 000,00

7 000,00

10 000,00

10 000,00

194

195

196

Id:

Towarzystwo "Nasze
Szwederowo" Bydgoszcz

PROMOCJA TWÓRCÓW LITERATURY Z
Kultura, sztuka, ochrona
BYDGOSZCZY NA ŁAMACH
dóbr kultury i
MIESIĘCZNIKA LITERACKIEGO AKANT
dziedzictwa
narodowego
TOWARZYSTWO INICJATYW
I ANTOLOGIA POKONKURSOWA
KULTURALNYCH
Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
Konkurs Plastyczny „Źródła”
dziedzictwa narodowego
Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW MIASTA
6257CEC5-2060-45B3-A965-2BFFD9FB53B6.
BYDGOSZCZY

VII KONCERTY MARYJNE Z RÓŻĄ

Konkurs

Koncerty

65
Podpisany

X

X

2713,85

Tabela nr 2
Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
ENCYKLOPEDIA BYDGOSZCZY TOM II
dziedzictwa narodowego
TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW MIASTA
BYDGOSZCZY

196

197

198

199

TOWARZYSTWO
MOZARTOWSKIE W
BYDGOSZCZY

TOWARZYSTWO MUZYCZNE
IM. I.J.PADEREWSKIEGO

Towarzystwo Polsko - Włoskie
w Bydgoszczy

200

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

"KRONIKA BYDGOSKA" TOM XXXVIII

Publikacja - encyklopedia

X

20 000,00

20 000,00

13400,00

Publikacja - kronika

X

10 000,00

10 000,00

6116,58

Kultura, sztuka, ochrona „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami”
dóbr kultury i
– wycieczki do niedostępnych i
dziedzictwa narodowego
strzeżonych obiektów miasta

Wycieczki

X

4 000,00

4 000,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

„Kalendarz Bydgoski” 2018

Publikacja

X

6 900,00

6 900,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

XI MIĘDZYNARODOWY KONKURS
MŁODYCH PIANISTÓW "ARTHUR
RUBINSTEIN IN MEMORIAM", 2530.X.2017 W BYDGOSZCZY

Konkurs

X

50 000,00

49 989,08

48999,81

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

MIĘDZYNARODOWY KONKURS
PIANISTYCZNY IM. I. J.
PADEREWSKIEGO

Konkurs

X

30 000,00

30 000,00

64969,34

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

IX PADEREWSKI PIANO ACADEMY

Koncerty

X

14 000,00

14 000,00

230900,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

WIELKI AKORD 3

Wydanie książki

X

7 000,00

7 000,00

2000,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Bella Italia z okazji 20 rocznicy
założenia Towarzystwa PolskoWłoskiego i Święta Włoch

Impreza jubileuszowa

5 000,00

5 000,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

realizacja zadań dotyczących
zorganizowanych form [pomocy dla
członków rodzin dotkniętych przemocą

prowadzenie Ośrodka Ochrony Praw Dziecka

2 600,00

2 600,00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski Bydgoszcz
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x

3760,00
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski Bydgoszcz

200

201

Towarzyswto "Nasze
Szwederowo"

202 Uczniowski Klub Sportowy 10

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

Wspomaganie realizacji funkcji
opiekuńczo-wychowawczej i
kompensacyjnej w placówkach
przeznaczonych dla dzieci z grup
ryzyka (w szczególności dla dzieci z
rodzin z problemem uzależnień) np..: w
świetlicach środowiskowych i
socjoterapeutycznych - wsparcie
wybranych placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży.

prowadzenie zajęć w dwóch świetlicach
środowiskowych pn. "Razem Łatwiej"

x

35 000,00

35 000,00

37400,00

Zadanie oświatowowychowawcze
wychowania
pozaszkolnego

Domowe Ognisko

Działalność oświatowo- wychowawcza
prowadzona w Centrach EdukacyjnoWychowawczych TPD

x

84 000,00

84 000,00

0,00

6 000,00

5 988,90

2646,35

VIII Bieg Męczeństwa i Pamięci Narodowej na
Szwederowie

miasto Bydgoszcz
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- judo

x

16 386,00

16 386,00

16165,98

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- judo

x

53 818,00

53 818,00

15714,50

Szkolenie sportowe seniorów-rugby - drużyna
występująca w II Lidze Rugby 15

x

10 000,00

10 000,00

8050,04

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w sportach drużynowych przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.
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x
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Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w rugby przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.
Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
zadania realizowane na
w sportach drużynowych przez
podstawie kalndarza
organizacje pozarządowe oraz inne
imprez sportowych
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.
zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych
203

Uczniowski Klub Sportowy
Alfa

miasto Bydgoszcz

204

205

206

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w rugby

x

9 000,00

9 000,00

1000,00

Szkolenie sportowe seniorów- rugby -drużyna
występująca w II Lidze Rugby

x

9 693,00

9 693,00

7794,50

x

1 850,00

1 850,00

631,21

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżywioślarstwo

x

3 872,00

3 872,00

5630,27

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce
ręcznej

x

59 000,00

59 000,00

30224,41

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżykajakarstwo

x

138 069,00

138 069,00

16000,00

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
MAJÓWKA Z RUGBY – Wojewódzki Turniej Rugby
pozarządowe oraz inne podmioty
Dzieci i Młodzieży
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Uczniowski Klub Sportowy
Bekawianka

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Uczniowski Klub Sportowy
Iskra

zadania realizowane na
podstawie kalndarza
imprez sportowych

Uczniowski Klub Sportowy
Kopernik

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w sportach drużynowych
przez organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.
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Ogólnopolski turniej "XVI Otwarte Mistrzostwa
Bydgoszczy we florecie dziewcząt i chłopców do
lat 14"

x

5 000,00

5 000,00

17484,92

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżyszermierka

x

10 755,00

10 755,00

42525,92

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-szkolenie sportowe seniorów
w indywidualnych dyscyplinach
olimpijskich, szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w indywidualnych
zadania realizowane na
dyscyplinach sportu objętych
podstawie kalndarza
Systemem Sportu Młodzieżowego w
imprez sportowych
obszarze współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży przez
organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieżykajakarstwo

x

87 947,00

87 947,00

93076,51

miasto Bydgoszcz

207

Uczniowski Klub Sportowy
przy MDK
nr 5 w Bydgoszczy

208

Wodne Towarzystwo
Sportowe Astoria

209

Wyższa Szkoła Gospodarki

210

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
"ZIEMIA BYDGOSKA"

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej-imprezy sportowe
realizowane przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Zadanie oświatowowychowawcze
wychowania
pozaszkolnego

Bądź Kreatywny 2

Działalność oświatowo- wychowawcza
prowadzona w Manufakturze Umiejętności

x

2 500,00

2 466,78

0,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

KONCERT Z OKAZJI 11 LISTOPADA ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Koncert

X

20 000,00

20 000,00

20669,16

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

KONCERT BOŻONARODZENIOWY

Koncert

X

15 000,00

15 000,00

6500,00

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU W PERU

Udział w festiwalu

X

10 000,00

10 000,00

62339,53
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ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
"ZIEMIA BYDGOSKA"
Wydanie płyty CD: Z młodej piersi się
wyrwało… II część pieśni
Kultura, sztuka, ochrona
patriotycznych z okazji 60-lecia
dóbr kultury i
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska
dziedzictwa narodowego
oraz 100. rocznicy niepodległości
Polski

210

211

ZWIĄZEK HARCERSTWA
RZECZYPOSPOLITEJ OKRĘG
KUJAWSKO - POMORSKI

213

8 000,00

8 000,00

-

W MALOWANEJ SKRZYNI

Audycje dla dzieci

X

10 000,00

10 000,00

200,00

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

prowadzenie zorganizowanych form
wypoczynku letniego - obozów, kolonii z zastosowaniem programu
profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

obóz harcerski "Jutrzenka" z programem
profilaktycznym

x

49 500,00

49 500,00

71986.36

profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

prowadzenie zorganizowanych form
wypoczynku letniego - obozów, kolonii z zastosowaniem programu
profilaktycznego dla dzieci i młodzieży

letni obóz harcerski z programem
profilaktycznym"Czarna Dziesiątka"

x

12 150,00

12 150,00

11610.08

Gra miejska

X

0,00

REZYGNACJA

0,00

10 000,00

10 000,00

5054,00

12 000,00

12 000,00

7842,00

Działalność na rzecz
dzieci i młodzieży,
remont harcówki

ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW
POLSKICH

X

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

POPULARYZACJA TRADYCJI
HARCERSTWA, HISTORII
Kultura, sztuka, ochrona
HARCERSTWA, DZIEDZICTWA
dóbr kultury i
KULTUROWEGO I
dziedzictwa narodowego WIELOKULTUROWOŚCI BYDGOSZCZY
POPRZEZ GRĘ MIEJSKĄ "ZAŁÓŻ
CHUSTĘ... WEJDŹ DO GRY"

212

Wydanie płyty

Wykonanie dokumentacji projektowej prac
rozbiórkowo-remontowych obiektu położonego
przy ul. Terasy 2

Kultura, sztuka, ochrona
„NOWA MUZYKA V FESTIWAL MUZYKI
dóbr kultury i
WSPÓŁCZESNEJ” W BYDGOSZCZY
dziedzictwa narodowego

Festiwal

x

X

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Wydanie kolejnego numeru
kwartalnika "Temat"

Wydanie kwartalnika

X

4 000,00

4 000,00

-

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Wieczór pamięci Jerzego SulimyKamińskiego

Impreza okolicznościowa

X

5 000,00

5 000,00

-

Związek Literatów Polskich
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214

Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Zarząd Miejski
w Bydgoszczy

Ratownictwo
i ochrona ludności

Ochrona przeciwpożarowa dla Miasta
Bydgoszczy w 2017 r.

Realizacja zadań o tematyce przeciwpożarowej,
organizowanie imprez sportowo-pożarniczych
oraz turniejów i konkursów, oraganizacja
Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
oraz ich udział w zawodach krajowych i
międzynarodowych.

ZWIĄZEK POLSKICH
ARTYSTÓW PLASTYKÓW
OKRĘG BYDGOSKI

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

WYSTAWY I DZIAŁANIA W GALERII
WSPÓLNEJ

Wystawy

X

15 000,00

15 000,00

601,37

ZWIĄZEK POLSKICH
ARTYSTÓW PLASTYKÓW
OKRĘG BYDGOSKI

Kultura, sztuka, ochrona
OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI W
dóbr kultury i
OSTROMECKU "SZTUKA NA OSTRO"
dziedzictwa narodowego

Plener malarski

X

10 000,00

10 000,00

6,74

x

19 999,88

18 739,88

41581,84

215

Razem

21 921 325,03 zł 15 555 097,53 zł
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Wykaz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które złożyły wnioski
otrzymały dofinansowania na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w 2017 r.

LP.

1

2

3

i nie

Nazwa podmiotu realizującego
zadanie (kolejność w porządku
alfabetycznym)

Nazwa zadania

Cel zadania

Przyczyna odrzucenia
oferty

Wnioskowana kwota
dotacji z oferty

2

3

4

5

6

Fordoński Klub Sportowy
Wisła

Nadwiślański Dziecięcy Turniej
Piłkarski Bydgoszcz Wiosna 2017
o Puchar Starego Fordonu

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejrealizacja kalndarza imprez sportowych dla
szkół Miasta Bydgoszczy przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
działalnośc pożytku publicznego.

Oferta niezgodna
z ogłoszonym konkursem

3 797,00 zł

Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy w
kajakarstwie klasycznym

Brak zgodności oferty w
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- formie papierowej z ofertą
złożoną w systemie Witkac imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Oferta odrzucona zgodnie z
prowadzące działalność pożytku publicznego.
cz.V.pkt.3 Zarządzenia Nr
630/2016 z dnia 21.12.2016

3 970,00 zł

VI Mała Wioślarska

Brak zgodności oferty w
formie
papierowej z ofertą
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejzłożoną w systemie Witkac imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Oferta odrzucona zgodnie z
prowadzące działalność pożytku publicznego.
cz.V.pkt.3 Zarządzenia Nr
630/2016 z dnia 21.12.2016

6 062,50 zł

Kujawsko-Pomorski Związek
Kajakowy

Bydgoskie Towarzystwo
Wioślarskie
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4

Brak zgodności oferty w
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- formie papierowej z ofertą
XIV Memoriał Cecylii Kosiak i
Kujawsko-Pomorski Związek
złożoną w systemie Witkac imprezy sportowe realizowane przez
Zdzisława Kiełpińskiego w kajakarstwie
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Kajakowy
Oferta odrzucona zgodnie z
klasycznym
prowadzące działalność pożytku publicznego.
cz.V.pkt.3 Zarządzenia Nr
630/2016 z dnia 21.12.2016

4 650,00 zł

5

Brak zgodności oferty w
formie papierowej z ofertą
złożoną w systemie Witkac Oferta odrzucona zgodnie z
cz.V.pkt.3 Zarządzenia Nr
630/2016 z dnia 21.12.2016

5 980,00 zł

Brak w ofercie
obowiązkowych informacji
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejdotyczących rezultatów
imprezy sportowe realizowane przez
zadania - Oferta odrzucona
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
zgodnie z cz.III.pkt.13
prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarządzenia Nr 630/2016 z
dnia 21.12.2016

4 000,00 zł

6

Klub Piłkarski "Polonia"

Klub Koszykarski Astoria
Bydgoszcz

Letnia Akademia Piłkarskich TalentówLato 2017

Bydgoszcz Cup XIII
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6

7

Klub Koszykarski Astoria
Bydgoszcz

Bydgoskie Stowarzyszenie
Kajakowe Binduga

8

Stowarzyszenie Wrotkarskie
"gdańskie Lwy"

9

Żużlowy Klub Sportowy
POLONIA BYDGOSZCZ
Spółka Akcyjna

10

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy "MUKS"
Bydgoszcz

Brak w ofercie
obowiązkowych informacji
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejdotyczących rezultatów
imprezy sportowe realizowane przez
zadania - Oferta odrzucona
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
zgodnie z cz.III.pkt.13
prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarządzenia Nr 630/2016 z
dnia 21.12.2016

4 000,00 zł

Międzynarodowy Dzień Kajakarza Kajakmania Koronowo 2017

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejimprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zadanie nie odbywa się na
terenie miasta BydgoszczyOferta odrzucona zgodnie z
cz.I.pkt.1 Zarządzenia Nr
630/2016 z dnia 21.12.2016

19 000,00 zł

Spontaniczna Sztafeta Wrotkarskiej
Pomocy

Zadanie obejmuje teren
również poza miastem
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejBydgoszcz-Oferta odrzucona
imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
zgodnie z cz.I.pkt.1
prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zarządzenia Nr 630/2016 z
dnia 21.12.2016

2 000,00 zł

Bydgoszcz Cup - XII

Ofert nie spełnia wymogów
Impreza o zasięgu ogólnopolskim - 32. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejzgodnych z art.. 3 ust.3
imprezy sportowe realizowane przez
Kryterium Asów Polskich Lig
Ustawy z dnia 24 kwietnia
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
Żużlowych im. Mieczysława Połukarda prowadzące działalność pożytku publicznego.
2003 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

I Ogólnopolski Wielkanocny Turniej
Koszykówki Dziewcząt – Roczniki
2001, 2003

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejoferta odrzucona ze względów
imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
merytorycznych
prowadzące działalność pożytku publicznego.
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11

Uczniowski Klub Sportowy
"10" Bydgoszcz

12

Bydgoskie Stowarzyszenie
Boksu „ Astoria”

13

14

Mini Judo Cup 2017

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejoferta odrzucona ze względów
imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
merytorycznych
prowadzące działalność pożytku publicznego.

2 585,00 zł

XIV Turniej Bokserski im. Jerzego
Adamskiego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejoferta odrzucona ze względów
imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
merytorycznych
prowadzące działalność pożytku publicznego.

6 750,00 zł

II Ogólnopolski Memoriał Henryka
Mazura

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejoferta odrzucona ze względów
imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
merytorycznych
prowadzące działalność pożytku publicznego.

4 715,00 zł

IV Turniej Łuczniczy o Puchar
Łuczniczki

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejoferta odrzucona ze względów
imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
merytorycznych
prowadzące działalność pożytku publicznego.

2 345,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejoferta odrzucona ze względów
imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
merytorycznych
prowadzące działalność pożytku publicznego.

3 580,00 zł

Klub Łuczniczy "Łuczniczka"

CWZS ,,Zawisza" Bydgoszcz - XVIII Turniej im. Krzysztofa Becka w
podnoszenie ciężarów
Podnoszeniu Ciężarów
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Mistrzostwa Województwa KujawskoPomorskiego w koszykówce 3x3

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejoferta odrzucona ze względów
imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
merytorycznych
prowadzące działalność pożytku publicznego.

11 550,00 zł

20 025,00 zł

15

Kujawsko-Pomorski Związek
Koszykówki w Bydgoszczy

16

Stowarzyszenie "Razem Dla
Fordonu", "Cały Dzień Dobry"

I Fordoński Bieg Ikara

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejoferta odrzucona ze względów
imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
merytorycznych
prowadzące działalność pożytku publicznego.

17

CWZS "Zawisza" - Klub
Strzelecki

Przygotowanie i Przeprowadzenie
Mistrzostw Polski OPEN

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejoferta odrzucona ze względów
imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
merytorycznych
prowadzące działalność pożytku publicznego.

5 500,00 zł

18

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy "Piętnastka"

Puchar Polski Poomsae Taekwondo
Olimpijskiego / Bydgoszcz Poomsae
Cup

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejoferta odrzucona ze względów
imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
merytorycznych
prowadzące działalność pożytku publicznego.

3 230,00 zł

19

Budowlany Klub Sportowy w
Bydgoszczy

X Zawody Mikołajkowe w Lekkiej
Atletyce

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejoferta odrzucona ze względów
imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
merytorycznych
prowadzące działalność pożytku publicznego.

2 000,00 zł
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Biegowe 4 Pory Roku dla Dzieci

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejoferta odrzucona ze względów
imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
merytorycznych
prowadzące działalność pożytku publicznego.

13 200,00 zł

Ogólnopolski Turniej Rzutu Podkową

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejoferta odrzucona ze względów
imprezy sportowe realizowane przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
merytorycznych
prowadzące działalność pożytku publicznego.

1 500,00 zł

24 750,00 zł

20

CWZS Zawisza Bydgoszcz Stowarzyszenie
Lekkoatletyczne

21

Polska Federacja Rzutu
Podkową Bydgoszcz

22

Stowarzyszenie Sportów
Rakietowych Squash Point
Bydgoszcz

Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego w
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejSquashu, turniej rangi A Polskiej
oferta odrzucona ze względów
imprezy sportowe realizowane przez
Federacji Squasha
w
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
merytorycznych
kategoriach seniorskich Open i
prowadzące działalność pożytku publicznego.
Damskiej

Uczniowski Klub Sportowy
MDK nr 5

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- ogłoszonego konkursu nr 2.
szkolenie sportowe seniorów w indywidualnych Brak średniej co najmniej 5
dyscyplinacholimpijskich, szkolenie
pktów z trzech ostatnich lat ,
sportowedzieci i młodzieży w indywidualnych
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
wykazaną w każdej z
dyscyplinach sportuobjętych SystememSportu
szachach
dyscyplin
osobno, objętych
Młodzieżowego w obszarze współzawodnictwa
Systemem
Sportu
sportowego dzieci i młodzieży przez organizacje
Młodzieżowego w obszarze
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
współzawodnictwa sportowego
działalność pożytku publicznego.

Oferta nie spełniała warunków

23

dzieci i młodzieży.
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20 100,00 zł

Tabela nr 3
Oferta nie spełniała warunków

24

Uczniowski Klub Sportowy
MDK 1 Hetman
Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- ogłoszonego konkursu nr 2.
szkolenie sportowe seniorów w indywidualnych Brak średniej co najmniej 5
dyscyplinacholimpijskich, szkolenie
pktów z trzech ostatnich lat ,
sportowedzieci i młodzieży w indywidualnych
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
wykazaną w każdej z
dyscyplinach sportuobjętych SystememSportu
szachach
dyscyplin osobno, objętych
Młodzieżowego w obszarze współzawodnictwa
Systemem Sportu
sportowego dzieci i młodzieży przez organizacje
Młodzieżowego
w obszarze
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
współzawodnictwa sportowego
działalność pożytku publicznego.

9 500,00 zł

dzieci i młodzieży.
Oferta nie spełniała warunków

25

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- ogłoszonego konkursu nr 2.
szkolenie sportowe seniorów w indywidualnych Brak średniej co najmniej 5
dyscyplinacholimpijskich, szkolenie
pktów z trzech ostatnich lat ,
sportowedzieci i młodzieży w indywidualnych
Młodzieżowy Klub Sportowy szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
wykazaną w każdej z
dyscyplinach sportuobjętych SystememSportu
"Emdek"
szachach
dyscyplin osobno, objętych
Młodzieżowego w obszarze współzawodnictwa
Systemem Sportu
sportowego dzieci i młodzieży przez organizacje
Młodzieżowego
w obszarze
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
współzawodnictwa sportowego
działalność pożytku publicznego.

15 000,00 zł

dzieci i młodzieży.
Oferta nie spełniała warunków

26

Bydgoskie Towarzystwo
Żużlowe Polonia

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- ogłoszonego konkursu nr 2.
szkolenie sportowe seniorów w indywidualnych Brak średniej co najmniej 5
dyscyplinacholimpijskich, szkolenie
pktów z trzech ostatnich lat ,
sportowedzieci i młodzieży w indywidualnych
wykazaną w każdej z
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży dyscyplinach sportuobjętych SystememSportu
dyscyplin osobno, objętych
Młodzieżowego w obszarze współzawodnictwa
Systemem Sportu
sportowego dzieci i młodzieży przez organizacje
Młodzieżowego
w obszarze
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
współzawodnictwa sportowego
działalność pożytku publicznego.

dzieci i młodzieży.
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118 120,00 zł

Tabela nr 3
Oferta nie spełniała warunków

27

Stowarzyszenie Szkoła Walki
Golden Dragan

Zajęcia sportowe Kickboxingu dla
dzieci, młodzieży i dorosłych

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- ogłoszonego konkursu nr 2.
szkolenie sportowe seniorów w indywidualnych Brak średniej co najmniej 5
dyscyplinacholimpijskich, szkolenie
pktów z trzech ostatnich lat ,
sportowedzieci i młodzieży w indywidualnych
wykazaną w każdej z
dyscyplinach sportuobjętych SystememSportu
dyscyplin osobno, objętych
Młodzieżowego w obszarze współzawodnictwa
Systemem Sportu
sportowego dzieci i młodzieży przez organizacje
Młodzieżowego
w obszarze
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
współzawodnictwa sportowego
działalność pożytku publicznego.

38 440,00 zł

dzieci i młodzieży.
Oferta nie spełniała warunków

28

Uczniowski Klub Sportowy
"Szabla Brzoza"

szkolenie dzieci i młodzieży w
szermierce

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- ogłoszonego konkursu nr 2.
szkolenie sportowe seniorów w indywidualnych Brak średniej co najmniej 5
dyscyplinacholimpijskich, szkolenie
pktów z trzech ostatnich lat ,
sportowedzieci i młodzieży w indywidualnych
wykazaną w każdej z
dyscyplinach sportuobjętych SystememSportu
dyscyplin osobno, objętych
Młodzieżowego w obszarze współzawodnictwa
Systsemem Sportu
sportowego dzieci i młodzieży przez organizacje
Młodzieżowego
w obszarze
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
współzawodnictwa sportowego
działalność pożytku publicznego.

9 750,00 zł

dzieci i młodzieży.
Oferta nie spełniała warunków

29

Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy"Ogrodnik"

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej- ogłoszonego konkursu nr 2.
szkolenie
sportowe seniorów w indywidualnych Brak średniej co najmniej 5
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
dyscyplinacholimpijskich,
szkolenie
indywidualnych dyscyplinach sportu
pktów z trzech ostatnich lat ,
sportowedzieci i młodzieży w indywidualnych
objętych Systemem Sportu
wykazaną w każdej z
dyscyplinach sportuobjętych SystememSportu
Młodzieżowego w obszarze
dyscyplin osobno, objętych
Młodzieżowego w obszarze współzawodnictwa
współzawodnictwa sportowego dzieci i sportowego dzieci i młodzieży przez organizacje
Systemem Sportu
młodzieży
Młodzieżowego
w obszarze
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
współzawodnictwa sportowego
działalność pożytku publicznego.

dzieci i młodzieży.

79
Id: 6257CEC5-2060-45B3-A965-2BFFD9FB53B6. Podpisany

7 810,00 zł

Tabela nr 3
Oferta nie spełniała warunków
ogłoszonego konkursu . Brak
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - średniej co najmniej 5 pktów z
trzech ostatnich lat , wykazaną
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
sportach drużynowych przez organizacje
w każdej z dyscyplin osobno,
koszykówce
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
objętych Systemem Sportu
działalność pożytku publicznego.
Młodzieżowego w obszarze
współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży.

26 600,00 zł

31

Oferta nie spełniała warunków
ogłoszonego konkursu . Brak
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - średniej co najmniej 5 pktów z
trzech ostatnich lat , wykazaną
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
sportach drużynowych przez organizacje
Klub Uczelniany AZS UKW
w każdej z dyscyplin osobno,
piłce ręcznej
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
objętych Systemem Sportu
działalnośc pożytku publicznego.
Młodzieżowego w obszarze
współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży.

10 000,00 zł

32

Oferta nie spełniała warunków
ogłoszonego konkursu . Brak
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - średniej co najmniej 5 pktów z
trzech ostatnich lat , wykazaną
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
sportach drużynowych przez organizacje
w każdej z dyscyplin osobno,
basbebollu
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
objętych Systemem Sportu
działalność pożytku publicznego.
Młodzieżowego w obszarze
współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży.

35 710,00 zł

30

Uczniowski Klub Sportowy
"Błękitny Delfin"

Uczniowski Basbeballowy
Klub Sportowy "Baza"
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Tabela nr 3

33

34

Uczniowski Klub Sportowy
Tęcza Bydgoszcz

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
nożnej przez organizacje pozarządowe oraz inne
piłce nożnej
podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego.

Fundacja Arka Bydgoszcz

36

Fundacja "Corda Cordis” im.
dr Walerego Więcko Na Rzecz
Osób z Chorobami Serca

37

Fundacja Gaudeamus

68 300,00 zł

Punkt wsparcia zawodowego osób
niepełnosprawnych

Prowadzenie punktu pośrednictwa pracy i
doradztwa zawodowego dla osób
niepełnosprawnych

Brak środków finansowych

33 325,00 zł

Lodołamacze

Organizacja konkursu pn. Lodołamacze,
promującego zatrudnianie osób
niepełnosprawnych

Brak środków finansowych

24 851,20 zł

Żyj rozsądnie - dbaj o zdrowie

Organizacja dla osób niepełnosprawnych
spotkań z lekarzem diabetologiem, dietetykiem i
kucharzem połączonych z prezentacją
twórczości osób niepełnosprawnych

Brak środków finansowych

15 750,00 zł

Wiosenna wyjazdowa sesja rekreacyjno
Organizacja 9-cio dniowego wyjazdu
– integracyjna wraz z elementami
rekreacyjno – integracyjnego z elementami
rehabilitacji - dla osób dotkniętych i rehabilitacji dla osób dotkniętych i zagrożonych
chorobami serca
zagrożonych chorobami serca

Brak środków finansowych

10 800,00 zł

Przeprowadzenie warsztatów z fotografii i teatru
dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Brak środków finansowych

49 800,00 zł

Fundacja Aktywizacji
Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych "FAZON"

35

Ofertna nie złożona
w systemie Witac

Mikroświaty
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Fundacja Przystań Nadziei

Schizofrenia - Droga do siebie

Organizacja pikniku oraz obchodów Dnia
Solidarności z Chorymi na Schizofrenię

Brak środków finansowych

2 529,00 zł

39

Fundacja TPSW

Bydgoszcz Nie Wyklucza Osób z
Niepełnosprawnościami, 2017 program edukacji włączającej dla dzieci
i młodzieży

Spotkania dla uczniów szkół dot.
niepełnosprawności z osobami z różnymi
rodzajami dysfunkcji

Brak środków finansowych

14 450,00 zł

40

IKS-Integracja-Conan
Integracyjny Klub
Podnoszenia Ciężarów w
Giżycku

"Trochę ruchu nie zaszkodzi twojemu
serduchu"

Prowadzenie zajęć z Bocci dla osób
niepełnosprawnych

Oferta nie spełniała kryteriów
formalnych

9 550,00 zł

41

"Inicjatywa Kulturalna Bard"

Instrukcja obsługi niewidomego

Przeprowadzenie prelekcji przez osobę
niewidomą w celu przybliżenia realiów życia tej
grupy osób

Brak środków finansowych

13 600,00 zł

42

Liga Kobiet Polskich
Kujawsko-Pomorski Oddział
Wojewódzki

Serce za uśmiech - w integracji miast

Organizacja koncertu Integracyjnego Zespół
Pieśni i Tańca z okazji Dnia Godności Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną

Brak środków finansowych

13 925,00 zł

38

43

44

45

Polskie Stowarzyszenie
Elementarz leczenia cukrzycy Oferta nie spełniała kryteriów
Organizacja spotkania integracyjnoDiabetyków Zarząd Oddziału
edukacyjnego dla diabetyków
edukacja 2017
formalnych
Wojewódzkiego
Polskie Stowarzyszenie
Aktywizacja i rehabilitacja diabetyków
Oferta nie spełniała kryteriów
Zajęcia na basenie z Aquafitness dla diabetyków
Diabetyków Zarząd Oddziału
bydgoskich - 2017
formalnych
Wojewódzkiego
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Integracyjne świąteczno-noworoczne
spotkanie dla osób niepełnosprawnych
członków PZERiI

Spotkanie integracyjne dla niepełnosprawnych
członków PZERiI
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Id: 6257CEC5-2060-45B3-A965-2BFFD9FB53B6. Podpisany

Brak środków finansowych

1 020,00 zł

4 156,80 zł

4 500,00 zł

Tabela nr 3

46

Stowarzyszenie "AstArte"

Powitanie lata nad Kanałem Bydgoskim

Organizacja spotkania integrującego i
aktywizującego osoby niepełnosprawne,
połączonego z zajęciami artystycznymi i
sportowymi

47

Fundacja TOGATUS PRO
BONO

Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w Bydgoszczy (na
każdy z siedmiu punktów Fundacja
złożyła osobną ofertę).

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej

Oferta oceniona niżej niż
wyłoniona w konkursie

425 081,16 zł

48

Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka

Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w Bydgoszczy (na
każdy z siedmiu punktów Fundacja
złożyła osobną ofertę).

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej

Oferta oceniona niżej niż
wyłoniona w konkursie

425 081,16 zł

49

Fundacja HONESTE VIVERE

Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w Bydgoszczy (na
każdy z siedmiu punktów Fundacja
złożyła osobną ofertę).

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej

Oferta oceniona niżej niż
wyłoniona w konkursie

425 081,16 zł

50

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Kobiet GINEKA

Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w Bydgoszczy (na
każdy z siedmiu punktów Fundacja
złożyła osobną ofertę).

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej

Oferta oceniona niżej niż
wyłoniona w konkursie

425 081,16 zł

Wyższa szkoła Gospodarki

Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w Bydgoszczy (na
każdy z siedmiu punktów Fundacja
złożyła osobną ofertę).

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej

Oferta oceniona niżej niż
wyłoniona w konkursie

425 081,16 zł

51
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Brak środków finansowych

6 490,00 zł

Tabela nr 3

SUPERSAM + 1

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta odrzucona formalnie.
Na ofercie brak podpisu
drugiej z uprawnionych osób
do reprezentacji podmiotu

80 000,00 zł

53

CHORĄGIEW KUJAWSKO POMORSKA ZWIĄZKU
HARCERSTWA
POLSKIEGO

ROK BYDGOSKIEGO
HARCERSTWA - FESTYN
HARCERSKI --> HARCERZE
DZIECIOM

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

77 600,00 zł

54

FUNDACJA 12 KAMIENICA

LABIRYNT W BYDGOSZCZYSPEKTAKLINSTALACJA/WARSZTATY

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

40 260,00 zł

55

FUNDACJA DNA
KULTURY

FESTIWAL BYDGOSZCZ INTERDYSCYPLINARNOŚĆ
DESIGNU

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

57 750,00 zł

56

FUNDACJA FORDOŃSKA
MOC

AKUPUNKTURA MIEJSKA

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

22 300,00 zł

57

FUNDACJA GAUDEAMUS

BEAT PANEL

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

12 560,00 zł

58

FUNDACJA INICJATYW
KULTURALNYCH
"MANDRAGORA"

BLUES PLUS FESTIVAL

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

20 500,00 zł

59

FUNDACJA KULT
KULTURY

ROMAN MACIEJEWSKI GENIALNY KOMPOZYTOR
JAKIEGO NIE ZNACIE.

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

16 915,00 zł

52

MÓZG FOUNDATIONFUNDACJA MUZYKI
WSPÓŁCZESNEJ I FORM
INTERDYSCYPLINARNYCH
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LETNIE KINO W BYDGOSZCZY

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

21 360,00 zł

ŚWIATŁOWNIANE
ŚPIEWOGRANIE

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

26 100,00 zł

FUNDACJA TEATR
AKADEMICKI

WIDOKÓWKA Z TEGO ŚWIATA.

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

43 000,00 zł

63

FUNDACJA WYTWÓRNIA
MARZEŃ

3. MOBILNE MUZEUM. SZTUKA
RELAKSU.

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

79 100,00 zł

64

PARAFIA
RZYMSKOKATOLICKA
PW. NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA W
BYDGOSZCZY

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MUZYCZNY. ROMANTYCZNE
WIECZORY ORGANOWE W
BYDGOSKIM SACRE COEUR.

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

60 800,00 zł

65

POLSKI ZWIĄZEK
CHÓRÓW I ORKIESTR

KONCERTY PROMENADOWE

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

25 781,00 zł

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

80 000,00 zł

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

63 700,00 zł

60

FUNDACJA ROZWOJU
KINEMATOGRAFII

61

FUNDACJA
ŚWIATŁOWNIA –
KULTURA BEZ BARIER

62

66

67

STOWARZYSZENIE AKCJA ORKIESTRA KLUBU SAMOTNYCH
ZDROWIE
SERC SIERŻANTA PEPPERA

STOWARZYSZENIE
ARTYSTYCZNE "MÓZG"

GÖTEBORG I BYDGOSZCZ HISTORIA I SZTUKA
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68

STOWARZYSZENIE
HAMULEC
BEZPIECZEŃSTWA

KINO NA WYSPIE MŁYŃSKIEJ

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

45 180,00 zł

69

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW
DYPLOMACJI I DZIEJÓW
MIGRACJI "PRO
DIPLOMATIO"

AKADEMICKIE SPOTKANIA Z
LITERATURĄ I SZTUKĄ

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

11 150,00 zł

70

STOWARZYSZENIE TEATR
NA BARCE

PODWÓRKO Z KULTURĄ

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

18 430,00 zł

71

TOWARZYSTWO
INICJATYW
KULTURALNYCH

KONKURS DLA PLASTYKÓW
PROFESJONALNYCH

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

15 400,00 zł

72

TOWARZYSTWO POLSKOWŁOSKIE

"WŁOSKIE LATO"

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

15 550,00 zł

73

ZWIĄZEK LITERATÓW
POLSKICH

II MIĘDZYNARODOWY BYDGOSKI
FESTIWAL LITERACKI SECOND
INTERNATIONAL BYDGOSZCZ
FESTIVAL OF LITERATURE

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

42 000,00 zł

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

10 040,00 zł

74

ZWIĄZEK POLSKICH
ARTYSTÓW PLASTYKÓW
34. OGÓLNOPOLSKI PLENER DLA
POLSKA SZTUKA
PROJEKTANTÓW FUNKA 2017
UŻYTKOWA OKRĘGU W
BYDGOSZCZY
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Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

44 500,00 zł

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

30 000,00 zł

56 800,00 zł

75

AKADEMIA MUZYKI
DAWNEJ

76

EWANGELICKIE
TOWARZYSTWO
KULTURALNOOŚWIATOWE W
BYDGOSZCZY

IV BYDGOSKI FESTIWAL MUZYKI
DAWNEJ

77

FUNDACJA BEZ NAZWY

POLA NEGRI I JEJ SZALONA
EPOKA - ODSŁONA DRUGA

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

78

FUNDACJA DUENDE
FLAMENCO

X BYDGOSKI FESTIWAL
FLAMENCO

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

76 450,00 zł

79

FUNDACJA KONSONANS

IV TURNIEJ KAMERALNY W
TRZECH ODSŁONACH

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

45 000,00 zł

80

FUNDACJA NA RZECZ
ROZWOJU I EDUKACJI
"KULTURA PLUS"

ORGANIZACJA KONCERTU JEAN
LUC PONTY AND HIS BAND W
BYDGOSZCZY. JEDYNY KONCERT
W POLSCE W PEŁNYM SKŁADZIE.

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

42 300,00 zł

WIECZORY MUZYCZNE
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81

FUNDACJA WIATRAK

II OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
PIOSENKI DZIECIĘCEJ I
MŁODZIEŻOWEJ Z JANEM
PAWŁEM II „POD PRĄD”

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

47 280,00 zł

82

INICJATYWA
KULTURALNA BARD

VII FESTIWAL WIDZĄCYCH
DUSZĄ "MUZYKA OTWIERA
OCZY"

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

44 800,00 zł

83

STOWARZYSZENIE PRO
MUSICA ORGANA

XIV LETNIE MIĘDZYNARODOWE
KONCERTY MUZYKI ORGANOWEJ
I KAMERALNEJ – LIPIEC SIERPIEŃ 2017

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

30 650,00 zł

84

STOWARZYSZENIE
TEATRALNE
"JUVENKRACJA"

OFFOWA SCENA BYDGOSZCZY TEATR OTWARTY

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

72 600,00 zł

85

TOWARZYSTWO
OPEROWE IM. PROF.
FELICJI
KRYSIEWICZOWEJ W
BYDGOSZCZY

OCALMY OD ZAPOMNIENIA KONCERT OPEROWY I WYDANIE
BIOGRAFI PROF.FELICJI
KRYSIEWICZOWEJ

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

17 100,00 zł

86

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ BYDGOSKIEJ
FARY

ŚPIEWAJMY PANU

Realizacja projektów i przedsięwzięć
artystycznych tworzących ofertę kulturalną

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

80 000,00 zł
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Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta odrzucona formalnie.
Oferta niezgodna z
założeniami konkursu oraz
rodzajem zadania publicznego
ogłoszonego konkursu.

24 362,00 zł

CZYTAJĄCA BYDGOSZCZ BYDGOSKIE BIESIADY
CZYTELNICZE.

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

14 794,00 zł

89

FUNDACJA DNA
KULTURY

KSZTAŁTOWANIE
SPOŁECZEŃSTWA
KREATYWNEGO - WARSZTATY
RENOWACJI MEBLI

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

39 025,00 zł

90

FUNDACJA FORM.ART

LATAJĄCY DOM KULTURY

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

49 840,00 zł

91

FUNDACJA KULTURY
ROZRUCH

RUSZAMY W MIASTO. EDYCJA III.
ANIMACYJNE I SPOŁECZNE
DZIAŁANIA
MIĘDZYPOKOLENIOWE.

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

49 970,00 zł

92

FUNDACJA NASZA
TRADYCJA - NASZA
PRZYSZŁOŚĆ

CYKL PRELEKCJI
ZATYTUŁOWANY „PROJEKT
LEGENDARIA”

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

18 000,00 zł

93

FUNDACJA
PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA
W SKŁUDZEWIE

SZTUKA PUKA

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

16 800,00 zł

87

STOWARZYSZENIE
ALLIANCE FRANÇAISE W
BYDGOSZCZY

WARSZTATY EKOLOGICZNO PRZYRODNICZE „CZYSTA
BYDGOSZCZ I ŚWIAT”

88

FUNDACJA
BOOKCROSSING POLSKA

89
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94

FUNDACJA PRO LIBERIS

REALIZACJA PROJEKTÓW Z
ZAKRESU EDUKACJI I ANIMACJI
KULTURALNEJ

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

48 960,00 zł

95

FUNDACJA WSPIERANIA
EDUKACJI IM. KS.
STANISŁAWA STASZICA

MŁODZI DETEKTYWI NA TROPIE
ZAGINIONYCH KSIĄŻEK –
ZAJĘCIA PROMUJĄCE
CZYTELNICTWO

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

13 030,00 zł

96

STOWARZYSZENIE
ARTYSTYCZNE MÓZG

BYDGOSKA AKADEMIA FILMOWA

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

42 900,00 zł

97

STOWARZYSZENIE
ASTARTE

OTWARTE WARSZTATY
CERAMIKI TRADYCYJNEJ I
RZEŹBY

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

15 530,00 zł

98

STOWARZYSZENIE
KULTURALNOTURYSTYCZNE VIATOR

GRY MUZEALNE – JAKO FORMA
UPOWSZECHNIANIA
AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ
WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I
OSÓB DOROSŁYCH

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

24 970,00 zł
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99

100

101

102

103

"PRZYWRÓCIĆ WISŁĘ" - PROJEKT
ODBUDOWY SPOŁECZNOKULTUROWEJ TOŻSAMOŚCI
NADWIŚLAŃSKIEJ SPOŁECZNOŚCI
FORDONU. ETAP I: WARSZTATY
STOWARZYSZENIE
WIŚLANE DLA DZIECI ZE SZKOŁY
MIŁOŚNIKÓW STAREGO
PODST NR 4 ZAKOŃCZONE
FORDONU
INTEGRACYJNĄ MAJÓWKĄ
WIŚLANĄ W BYDGOSZCZY FORDONIE W RAMACH
OBCHODÓW ROKU RZEKI WISŁY
2017

STOWARZYSZENIE
POMOCY I ROZWOJU
OKNO
STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ
MŁODZIEŻOWEGO DOMU
KULTURY NR 5 W
BYDGOSZCZY
FORDOŃSKA PIWNICA
ARTMUZA 5
STOWARZYSZENIE
TEATRALNE
JUVENKRACJA
CHORĄGIEW KUJAWSKO POMORSKA ZWIĄZKU
HARCERSTWA
POLSKIEGO HUFIEC
BYDGOSZCZ MIASTO

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

15 795,00 zł

WARSZTATY PISARSKIE I
FILMOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ
KULTURALNY BYDGOSZCZAN

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

41 780,00 zł

STYLE MIXER - CYKL
WARSZTATÓW TANECZNYCH

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

18 800,00 zł

TEATR W SZKOLE

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów
w ocenie merytorycznej

18 500,00 zł

IV ZUCHOWY BYDGOSKI BIEG
"TROPICIELE LEGEND
PRZESZŁOŚCI"

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

10 000,00 zł

91
Id: 6257CEC5-2060-45B3-A965-2BFFD9FB53B6. Podpisany

Tabela nr 3

104

FUNDACJA ARKA
BYDGOSZCZ

Z BIEGIEM WISŁY DO
BYDGOSZCZY

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

23 050,00 zł

27 000,00 zł

105

FUNDACJA BEZ NAZWY

UWAGA !!! KLASYKA

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

106

FUNDACJA BUDZENIE
PASJI

EXIT - MUZYCZNY TEATR CIENI
W BYDGOSZCZY

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

11 300,00 zł

CREATIVE MINDS

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

30 690,00 zł

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

38 000,00 zł

107

FUNDACJA GAUDEAMUS

108

FUNDACJA KREATYWNEJ
EDUKACJI

CMENTARZ CZY OGRÓD?

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

109

TOWARZYSTWO
INICJATYW
KULTURALNYCH

HOMO MANEKINO SAPIENS WARSZTATY FILMOWE DLA
PODOPIECZNYCH SCHRONISKA

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

47 050,00 zł

Realizacja projektów z zakresu edukacji i
animacji kulturalnej

Oferta pozytywnie oceniona,
ale nie przyznano dotacji z
powodu wyczerpania środków
finansowych

15 000,00 zł

110

ZWIĄZEK POLSKICH
II OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY
ARTYSTÓW PLASTYKÓW DRZEWORYTU DLA UCZNIÓW I
OKRĘG BYDGOSKI
NAUCZYCIELI LICEÓW
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111

BRACTWO 18 POŁUDNIKA

KSIĄŻKA DOKUMENTACYJNA PT.
"BYDGOSKI LISTOPAD 1956"

Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa
kulturowego i wilokulturowości Bydgoszczy

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

12 000,00 zł

112

FUNDACJA DUENDE
FLAMENCO

,,NA KUJAWACH PIĘKNIE
TAŃCZĄ" FESTIWAL NOWEGO
KUJAWIAKA-MAZURKA

Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa
kulturowego i wilokulturowości Bydgoszczy

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

46 900,00 zł

113

FUNDACJA FARBIARNIA

KOLEKCJA FOTOGRAFII
FUNDACJI FARBIARNIA

Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa
kulturowego i wilokulturowości Bydgoszczy

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

28 500,00 zł

114

FUNDACJA KONSONANS

STUDENT'S JAZZ FESTIVAL

Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa
kulturowego i wilokulturowości Bydgoszczy

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

50 000,00 zł

115

FUNDACJA KREATYWNEJ
EDUKACJI

BYDGOSZCZ: WCZORAJ I DZIŚ

Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa
kulturowego i wilokulturowości Bydgoszczy

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

12 910,00 zł

116

GALERIA INSPIRACJI

WIELOKULTUROWOŚĆ
BYDGOSZCZY WIDZIANA OCZAMI
KOBIET.

Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa
kulturowego i wilokulturowości Bydgoszczy

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

39 680,00 zł

117

POLSKI ZWIĄZEK
CHÓRÓW I ORKIESTR

BYDGOSKIE ŚPIEWANIE PIEŚNI
PATRIOTYCZNYCH

Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa
kulturowego i wilokulturowości Bydgoszczy

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

14 310,00 zł
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118

STOWARZYSZENIE
ZWYKŁE OBYWATEL
DZIAŁA

BYDGOSZCZ IN ENGLISH /
BYDGOSZCZ РОССИИ

Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa
kulturowego i wilokulturowości Bydgoszczy

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

13 200,00 zł

119

TOWARZYSTWO
INICJATYW
KULTURALNYCH

KONFERENCJA NAUKOWA PN.
"POLITYKA HISTORYCZNA
MIASTA BYDGOSZCZY"

Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa
kulturowego i wilokulturowości Bydgoszczy

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

12 253,00 zł

Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa
kulturowego i wilokulturowości Bydgoszczy

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

28 850,00 zł

Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa
kulturowego i wilokulturowości Bydgoszczy

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

10 000,00 zł

STARY FORDON
NA STARYCH FOTOGRAFIACH

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

21 300,00 zł

OCALONE WIĘŹNIARKI,
1945 - DOKUMENTACJA

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

16 500,00 zł

120

121

122

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ MUZEUM
PROMOCJA I KOORDYNACJA
OKRĘGOWEGO IM.
EUROPEJSKIEJ NOCY MUZEÓW W
LEONA
BYDGOSZCZY
WYCZÓŁKOWSKIEGO W
BYDGOSZCZY

ZWIĄZEK LITERATÓW
POLSKICH

FUNDACJA DLA
UNIWERSYTETU
KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY

WIECZÓR PAMIĘCI JERZEGO
SULIMY KAMIŃSKIEGO W SALI
SESYJNEJ URZĘDU MIASTA
BYDGOSZCZY
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123

FUNDACJA FARBIARNIA

ZAPIS SOCJOLOGICZNY.
LONDYNEK

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

47 700,00 zł

124

FUNDACJA
GASTRONOMIA NA
OBCASACH

PRZEWODNIK KULINARNO KULTURALNY PO BYDGOSZCZY I
OKOLICY

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

50 000,00 zł

125

FUNDACJA GAUDEAMUS

DZIEDZICTWO
ARCHITEKTONICZNE
BYDGOSZCZY - DZIEŁA I LUDZIE

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

35 021,00 zł

126

FUNDACJA KREATYWNEJ
EDUKACJI

SMYKOWA BYDGOSZCZ CZASOPISMO I PORTAL DLA
RODZIN Z DZIEĆMI

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

31 650,00 zł

127

FUNDACJA NASZA
TRADYCJA - NASZA
PRZYSZŁOŚĆ

WYDANIE KSIĄŻKI ,,MIASTOMIT
BYDGOSZCZ''

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

17 850,00 zł

128

OGÓLNOPOLSKIE
STOWARZYSZENIE
SENIORA

WYDANIE NIEKOMERCYJNEGO
CZASOPISMA SPOŁECZNOKULTURALNEGO BYDGOSKIEGO
ŚRODOWISKA SENIORÓW "CZAS
SENIORA"

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

29 890,00 zł
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129

STOWARZYSZENIE
ALTERNATYWNI

WYDANIE KSIĄŻKI ANNY
SWOIŃSKIEJ „LISTY DO TOSI ”

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

10 300,00 zł

130

STOWARZYSZENIE AKCJA
ZDROWIE

CZŁOWIEK – FILM
DOKUMENTALNY O MICHALE
KUBIAKU.

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

34 460,00 zł

131

STOWARZYSZENIE
ANDRZEJA SZWALBEGO
DZIEDZICTWO

ŻYCIE NA PRZEŁOMIE

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

18 000,00 zł

132

STOWARZYSZENIE
ARTYSTYCZNE MÓZG

REALIZACJA PŁYTY "KONDO IN
BYDGOSZCZ"

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

50 000,00 zł

STOWARZYSZENIE
GALERIA AUTORSKA

ALBUM MONOGRAFICZNY IRENY
KUŻDOWICZ PT. „PORA ŻYCIA.
MALARSTWO I RYSUNEK”

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

32 500,00 zł

STOWARZYSZENIE
GALERIA AUTORSKA

ALBUM MONOGRAFICZNY
KAZIMIERZA DREJASA PT.
„MONODRAM DWU
POSTACIOWY.MALARSTWO I
RYSUNEK”

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

35 200,00 zł

133
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MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA
CAMERATA FORDOŃSKA WYDANIE PŁYTY I PROMOCJA
WYDANEGO MATERIAŁU

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

11 000,00 zł

WYDANIE KATALOGU "DETAL,
PIĘKNO NIEDOSTRZEGANE.
BYDGOSZCZ/ KRAGUJEVAC W
MINIATURZE"

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

10 000,00 zł

135

ZWIĄZEK HARCERSTWA
RZECZYPOSPOLITEJ
OKRĘG KUJAWSKO POMORSKI

"HARCERSKI ŚLAD STULECIA
W BYDGOSZCZY"

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

50 000,00 zł

136

ZWIĄZEK LITERATÓW
POLSKICH

PISARZE BYDGOSCY –
KONTYNUACJA OBECNOŚCI W
PRZESTRZENI KULTURALNEJ
MIASTA

Realizacja projektów dokumentacyjnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

33 000,00 zł

137

STOWARZYSZENIE
„W DRODZE”

FESTIWAL PODRÓŻNICY
VII EDYCJA
20-21 KWIETNIA 2017

Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych

Oferta odrzucona formalnie.
Zadanie nie jest zgodne z
celem i założeniami konkursu

6 581,00 zł

138

FUNDACJA BEZ NAZWY

ROŚLINY TO NIE RZECZY

Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych

Oferta nie uzyskała minimalnej
liczby punktów w ocenie
merytorycznej

10 000,00 zł

134

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ
MŁODZIEŻOWEGO DOMU
KULTURY NR 5 W
BYDGOSZCZY
FORDOŃSKA PIWNICA
ARTMUZA 5
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nie spełnienie wymagań
konkursu- brak zarejestwanej
niepublicznej placówki
wychowania pozaszkolnego

73 950,00 zł

przeprowadzenie warsztatów taneczno
szkoleniowych dla dzieci i młodzieży forma
obozu tanecznego

z przyczyn formalnych

9 250,00 zł

114 000,00 zł

139

Stowarzyszenie Strefa
Rozwoju i Pasji

140

Stowarzyszenie T1 Dance

Taniec jako forma profilaktyki
przeciwko uzależnieniom

140

Stowarzyszenie T1 Dance

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
kultura

Wyjazdowe warsztaty taneczno-szkoleniowe

nie spełnienie wymagań
konkursu- brak zarejestwanej
niepublicznej placówki
wychowania pozaszkolnego

141

Fundacja "Wyjść z ciecia"

Grupa wsparcia "Przyszłość"

prowadzenie grupy wsparcia dla osób
doświadczających przemocy

z przyczyn merytorycznych

19 836,00 zł

z przyczyn merytorycznych

13 440,00 zł

142

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, Warsztaty wspierające aktywizację zawodową
młodzieży szkolnej
kultura

Program profilaktyki uniwersalnej dla zwięlszenie świadomości młodzieży o szkodach
Fundacja "Wyrwani z niewoli" rodzin, dzieci i młodzieży "Ku wolności społecznych i zdrowotnych wynikających z
używania substancji psychoaktywnych
w Mieście Bydgoszcz - 5 szkół"

RAZEM

6 134 305,30 zł
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Wykaz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które złożyły wnioski i
nie otrzymały dofinansowania na realizację zadań publicznych w ramach art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Nazwa podmiotu
realizującego zadanie
LP.
(kolejność w porządku
alfabetycznym)

Nazwa zadania

Cel zadania

Przyczyna odrzucenia oferty

Wnioskowana
kwota dotacji z
oferty

1

2

3

4

5

6

1

AKCJA ZDROWIE

ZDROWIE NASZE KOCHANE

Profilaktyka zdrowia, edukacja

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

7 600,00 zł

2

FUNDACJA "GAUDEAMUS"

Drużyna Kim Pecka - czyli warsztaty
sercem malowane

Warsztaty z zakresu programowania dla dzieci z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu

Brak środków finansowych

3 900,00 zł

3

FUNDACJA ARKA BYDGOSZCZ

Razem jesteśmy silniejsi

Utworzenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz
przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

Brak środków finansowych

4 480,00 zł

4

FUNDACJA HORYZONT

Pierwsze urodziny Fundacji Horyzont

Impreza podsumowująca pierwszy rok działalności Fundacji Horyzont.

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

5 450,00 zł

5

FUNDACJA INICJATYWA
SPOŁECZNA FIS

Mural do przyszłości

Organizacja warsztatów plastyczno-muzycznych dla dzieci.

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

1 650,00 zł

6

FUNDACJA TPSW

COOL-awa COOL-tura, Bydgoszcz 2017

Promocja kultury tworzonej przez osoby z niepełnosprawnością.

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

8 600,00 zł

7

INICJATYWA KULTURALNA BARD

Słowa Ślad odkrywany

Koncert z okazji 13 rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego.

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

2 700,00 zł
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8

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD
WOJEWÓDZKI POLSKIEGO
KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ
W BYDGOSZCZY

Aktywny senior

zorganizowanie spotkań dla seniorów

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

9 200,00 zł

9

STOWARZYSZENIE "ASTARTE"

Swiateczny Turniej Łucznictwa
Tradycyjnego w Bydgoszczy

Organizacja turnieju sportowego

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

9 990,00 zł

10

STOWARZYSZENIE "ASTARTE"

Promocja działalności stowarzyszenia w Promocja działalności stowarzyszenia w zakresie propagowania tradycji
zakresie propagowania tradycji kultury
kultury narodowej. Opracowanie materiałów graficznych i
narodowej.
fotograficznych dla stowarzyszenia.

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

1 800,00 zł

11

STOWARZYSZENIE „TEATR NA
BARCE”

Dokumentacja filmowa procesu
rehabilitacyjnego uczestników wydarzeń
z 18 listopada 1956 r.

Zarejestrowanie w postaci materiału filmowego rozprawy
rehabilitacyjnej uczestników wydarzeń z 18 Listopada 1956 roku w
Bydgoszczy.

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

9 500,00 zł

12

STOWARZYSZENIE „TEATR NA
BARCE”

Film dokumentalny Bydgoski Listopad
1956 r.

Realizacja filmu dokumentalnego opisującego wydarzenia z 18 Listopada
1956 r.

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

9 300,00 zł

13

STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH
KOBIET "SAK"

Hej w Dzień Narodzenia

Organizacja koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu osób
niepełnosprawnych

Brak środków finansowych

10 000,00 zł

14

STOWARZYSZENIE GALERIA
AUTORSKA

Wiązka światła

Organizacja wieczoru poetyckiego poezji ks. Franciszka Kameckiego.

Oferta nie spełniła kryteriów merytorycznych.

3 900,00 zł

15

STOWARZYSZENIE JAX

KONCERT BOŻONARODZENIOWY

organizacja koncertu

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

7 000,00 zł

16

STOWARZYSZENIE NIESIENIA
POMOCY OSOBOM
UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU,
OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM
ORAZ OFIAROM PRZEMOCY
"ALWERNIA"

Krok do samodzielności

Zorganizowanie spotkań dotyczących poradnictwa zawodowego oraz
warsztatów z umiejętności psychospołecznych

Brak środków finansowych

1 780,00 zł
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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
MŁODZIEŻOWEGO DOMU
KULTURY NR 5 W BYDGOSZCZY
„FORDOŃSKA PIWNICA
ARTMUZA 5”

RUSZ SIĘ W FERIE - warsztaty taneczne

Warsztaty taneczne dla dzieci

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

3 400,00 zł

TOWARZYSTWO EWY JOHANSEN
"TALENT"

"SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-ja" projekt upowszechniający kulturę dla
szkół podstawowych, gimnazjalnych i
średnich

Projekt upowszechniający kulturę dla szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich.

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

10 000,00 zł

INICJATYWA KULTURALNA BARD

"Siedem Kolorów Nastroju" Cykl
koncertów.

Integracja mieszkających w Bydgoszczy obywateli Ukrainy, Białorusi.

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

9 600,00 zł

19

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD
WOJEWÓDZKI POLSKIEGO
KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ
W BYDGOSZCZY

Żywe Forum - Młodzi na start! / Live
Forum - Young people start!

Organizacja forum

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów

9 916,00 zł

20

STOWARZYSZENIE "ASTARTE"

Konkurs Piosenki Tłumaczonej

Konkurs dla studentów bydgoskich szkół wyższych.

Oferta nie spełniła kryteriów formalnych.

2 950,00 zł

17

18

RAZEM

132 716,00 zł
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UZASADNIENIE

1.

Przedmiot regulacji:

Współpraca Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w oparciu
o corocznie przyjmowany przez Radę Miasta Bydgoszczy program współpracy. Obowiązujący
„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2017” został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/692/16 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 16 października 2017 r.
Dokument ten został wypracowany wspólnie przez przedstawicieli Prezydenta Miasta Bydgoszczy
oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy. Sprawozdanie jest dokumentem
szczegółowo przedstawiającym jego realizację.
2.

Omówienie podstawy prawnej:

W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) do wyłącznej właściwości rady gminy należy
przyjmowanie sprawozdań z działalności prezydenta. Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,
poz. 650, poz. 723) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia
31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji
programu współpracy za rok poprzedni.
3.

Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.
4.

Uzasadnienie merytoryczne:

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2017” jest dokumentem podsumowującym rok współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi. Zawiera informacje zebrane z poszczególnych wydziałów Urzędu
Miasta oraz innych instytucji, które współpracują z organizacjami pozarządowymi.
Sprawozdanie stanowiące załącznik do projektu uchwały zostało podzielone na dwie części.
Część I nakreśla zakres współpracy o charakterze finansowym. Opracowanie zawiera alfabetyczny
spis organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego, które: otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych Miasta Bydgoszczy,
złożyły wnioski i nie otrzymały dofinansowania na realizacje zadań publicznych zarówno w
ramach otwartych konkursów ofert, jak i na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie.
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W części II zawarte zostały informacje dotyczące współpracy pozafinansowej Miasta Bydgoszczy
z organizacjami pozarządowymi obejmującej m.in.: sferę informacyjną, organizacyjną,
szkoleniową
i doradczą, jak również roczne sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu.
5.

Ocena skutków regulacji:

Przyjęcie projektu uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Miasta.
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