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Rozdział I
Program współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

(Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 ze zm.) nakłada na organy administracji

publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3, na mocy którego na
organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Dnia 30 października 2014 r. Rada Powiatu Jarocińskiego Uchwałą Nr LVII/379/14
przyjęła roczny program współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2015. Program określa obszary i zasady oraz formy współpracy
Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera wykaz priorytetów,
stanowiących podstawę dla władz Powiatu Jarocińskiego do dysponowania środkami
publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych,
pozostających we właściwości samorządu, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.

1. Główne cele programu
Kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez
budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
Służyć temu może wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów
społecznych.

2. Cele szczegółowe programu to:
- umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie,
- poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
- integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy,
- udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,
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- otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań
publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd,
-

wypracowanie

rocznego

modelu

lokalnej

współpracy

pomiędzy

organizacjami

pozarządowymi, a jednostkami samorządu terytorialnego jako elementu długoterminowego
programu współpracy obejmującego okres np. kilku lat.

Ogłoszenie konkursu zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostało umieszczone w:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego,
b) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na
zamieszczenie ogłoszeń – tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie,
c) na stronie internetowej organu administracji publicznej – www.powiat-jarocinski.pl

Rozdział II
Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami
pozarządowymi w roku 2015

Dnia 12 sierpnia 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego
umieszczono ogłoszenie dotyczące konsultacji
pozarządowymi na rok 2015.

programu współpracy z organizacjami

Uwagi i propozycje można było kierować w formie

elektronicznej w terminie do 29 sierpnia 2014 roku. Dnia 11 sierpnia 2014 r. na stronie
głównej powiatu została umieszczona została informacja o możliwości konsultowania
programu, natomiast dnia 18 sierpnia 2014 r. ww. program został wysłany droga
elektroniczną do organizacji pozarządowych. Do dnia 30 października nie zgłoszono uwag do
programu.
Zgodnie z Uchwałą Nr L/268/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2010
r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego

w dziedzinach

dotyczących

działalności

statutowej tych

organizacji

w Regulaminie konsultacji z organizacjami pozarządowymi stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały obowiązek konsultacji zgodnie z § 2 pkt. 1 ppkt 3 został spełniony.
Dnia 10 września 2015 r. Jarocińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wydała
pozytywną opinię dotyczącą programu.
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Rozdział III
Konkurs ofert

Dnia 9 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w sprawie wyboru
ofert zgłoszonym na realizację zadań z Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2015 . W zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - wpłynęło 15 ofert, w zakresie wspierania osób
niepełnosprawnych – wpłynęła 1 oferta, ochrony i promocji zdrowia – 4 oferty,
upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz sportu - 19 ofert, w zakresie kultury
– 19 ofert. Łącznie wpłynęło 58 ofert.
Komisja Konkursowa dokonała merytorycznej oceny uwzględniając takie kryteria jak:
- stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów czy innych jednostek
organizacyjnych, w tym stosunek wnioskowanej dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego
do całości kosztów przedsięwzięcia,
- wartość merytoryczną oferty,
- dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji podobnych zadań,
- przewidywane efekty,
- charakter i zasięg oddziaływania,
- możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania.
Po posiedzeniu komisja przygotowała propozycję przyznania środków, które została
przedstawiona Zarządowi Powiatu w Jarocinie.
1. Zestawienie udzielonych dotacji
Zarząd Powiatu w Jarocinie Uchwałą Nr 41/15 z dnia 11 lutego 2015 r. organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 zlecił realizację zadań.
Na realizację zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych dofinansowanie
otrzymała 1 organizacja. Na ochronę i promocję zdrowia wybrano 2 projekty. W zakresie
kultury dofinansowano 14 ofert. Na działanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
sportu i krajoznawstwa przydzielono dotację 11 organizacjom. Na wypoczynek dla dzieci i
młodzieży uzdolnionej sportowo dotację otrzymało 12 organizacji.
Zarząd Powiatu w Jarocinie przydzielił 40 organizacjom dotację na realizacje zadań,
rozdysponowano 147 450,00 zł.
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2.Realizacja zadań w 2015 r.
W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 85311 § 2360
Ogólna kwota do podziału
Łącznie przyznano kwotę
%

- 2.500,00 zł
- 1.450,00 zł
58,00 %
Wydatkowanie na dzień 31.12.2015 r. - 1.450,00 zł (58,00%)

Lp.

1.

Nazwa organizacji
Adres

Nazwa zadania

„Śpiewać każdy może…”
- przegląd wokalny

Stowarzyszenie Rodziców
i Terapeutów Na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „OPUS”
ul. Wrocławska 39
63-200 Jarocin

Przyznana kwota dotacji

1.450,00 zł

Efekty:

W zadaniu udział wzięło 50 wykonawców, 10 opiekunów oraz 250
gości co pozwoliło zwiększyć tolerancję wobec osób
niepełnosprawnych.

W zakresie ochrony i promocji zdrowia 85149 § 2360
Ogólna kwota do podziału
Łącznie przyznano kwotę
%

- 3.000,00 zł
- 3.000,00 zł
100,00 %
Wydatkowanie na dzień 31.12.2015 r. - 3.000,00 zł (100,00%)

Lp.

Nazwa organizacji
Adres

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie dla dzieci
i osób niepełnosprawnych „MIŚ”
ul. Warciana 25
63-200 Jarocin

IV Jarociński Rodzinny
Rajd Rowerowy

2.000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Absolwentów
i Wychowanków Państwowego

Pierwsza pomoc
w sytuacji zagrożenia

1.000,00 zł

Efekty:

W rajdzie udział wzięły 104 osoby.
Uczestnicy przejechali 16,87 km
Rezultaty to przede wszystkim: aktywne spędzanie wolnego czasu,
wzrost zainteresowania sportem
i zdrowym stylem życia, poznanie zakątków powiatu jarocińskiego
(Dąbrowa, Siedlemin, Roszków), integracja społeczna, itp.
Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem.
W ramach przeprowadzonej kontroli organizacja zwróciła 81,67 zł
wraz z odsetkami (85,57 zł).
Poszerzenie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, radzenia
sobie z problemami oraz zasadami zdrowego stylu życia.

Gimnazjum
i Liceum im. Tadeusza Kościuszki
w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin

W zakresie kultury 92105 § 2360
Ogólna kwota do podziału
Łącznie przyznano kwotę
%

- 66.000,00 zł
- 66.000,00 zł
100,00 %
Wydatkowanie na dzień 31.12.2015 r. - 62.500,00 zł (100,00%)

Lp.

Nazwa organizacji
Adres

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

Efekty:

1.

Stowarzyszenie Jarocin XXI
ul. Gołębia 1
63-200 Jarocin

„Wielki Teatr
w Małym Mieście”

10.000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Opiekunów Zabytków
Ziemi Jarocińskiej
w Jarocinie
ul. Rynek 1
63-200 Jarocin

1.500,00 zł

3.

Stowarzyszenie dla dzieci i osób
niepełnosprawnych „MIŚ”
ul. Warciana
63-200 Jarocin

2.500,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane

4.

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne
w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego
ul. Kościuszki 16
63-200 Jarocin

„Pamiątki Naszych
Dziejów” – pogadanka
o zabytkach
i Biuletyn Stowarzyszenia
Opiekunów Zabytków
Ziemi Jarocińskiej
w Jarocinie
Ogólnopolskie
Prezentacje Artystyczne
Dzieci
i Młodzieży
Niepełnosprawnej „My
też możemy się śmiać”
Dzieci Jarocina

W zadaniu udział wzięło blisko 5 tys. osób. Mieszkańcy powiatu
jarocińskiego wzięli udział w następujących
przedstawieniach/sztukach: "Hamlet", "Balladyna", "Zabijanie
Gomułki".
W spotkaniu udział wzięło 30 osób. Wydano 1000 egz. magazynu.

6.000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne
w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego
ul. Kościuszki 16
63-200 Jarocin

Zorganizowano koncert "Fala" w którym udział wzięło 50
uczestników. Przeprowadzono 56 godzin warsztatów. Do udziału w
koncercie zaproszono 5 gości (ikony polskiej muzyki rockowej).
Swoje umiejętności organizacja zaprezentowała podczas Jarocin
Festiwal w którym udział wzięło blisko 3000 osób.
W koncertach udział wzięło 450 osób. Zorganizowano następujące
koncerty "Arcydzieła muzyki pasyjnej", "Sonus Artis", "Organ
Spot".

Festiwal Muzyki
Organowej
i Kameralnej
w Jarocinie – XII edycja

3.000,00 zł
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6.

Stowarzyszenie Rodziców
i Terapeutów Na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „OPUS”
ul. Wrocławska 39
63-200 Jarocin

„Prezentacja plastyczne i
teatralne” – XII Przegląd
Twórczości Osób
niepełnosprawnych –
Jarocin 2015

2.000,00 zł

7.

Stowarzyszenie Miłośników Kultury
Ludowej
ul. Wyzwolenia 21, Potarzyca
63-200 Jarocin

XVIII Międzynarodowe
Spotkania
Folklorystyczne

8.000,00 zł

8.

Polskie Towarzystw
o Turystyczno Krajoznawcze
ul. T. Kościuszki 15a
63-200 Jarocin
Stowarzyszenie „Muzealne Inicjatywy
Śmiełowskie” MIŚ
Śmiełów 1
63-210 Żerków
Stowarzyszenie Jedność
ul. Bolesława Chrobrego 50
63-200 Jarocin
Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki
ul. Franciszkańska 2
63-200 Jarocin
Fundacja 750-lecia Jarocina
ul. Ratusz Rynek 13
63-200 Jarocin

Magazyn Regionalny

1.000,00 zł

Noc Muzeum 16-17 Maja
2015

10.000,00 zł

Tej nocy muzeum odwiedziło ok. 2500 osób.
Noc Muzeów połączono z 40-lecoiem Muzeum Adama
Mickiewicza w Śmiełowie.

Jedność

6.000,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

50-leci Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
w Jarocinie
Odkryj bohatera

3.000,00 zł

Z okazji jubileuszu została opracowana i wydana publikacja nt.
historii szkoły. Zorganizowano zjazd absolwentów.

6.000,00 zł

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne
im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego
w Jarocinie
ul. Rynek – Ratusz
63-200 Jarocin
Stowarzyszenie Edukacyjne „Gimnazjum
2000”
ul. Jarocińska 32, Golina
63-200 Jarocin

Kolejowe tradycje
Jarocina

5.000,00 zł

W projekcie udział wzięły 24 osoby. Przeprowadzono wywiadu z
kolejarzami oraz warsztaty dziennikarskie, filmowe, muzealne oraz
biblioteczne.
Podczas promocji filmu "Jarocin miastem kolejarzy" przybyło ok.
100 osób. Natomiast wystawę obejrzało ok. 2000 osób
Wydano 200 egzemplarzy książek pn. "Jarocin miastem kolejarzy"

VII Festiwal Piosenki
Młodzieżowej „Śpiewaj i
walcz!” – Golina 2015

2.000,00 zł

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Z opisu złożonego sprawozdania wynika, że zadanie zostało
wykonane.
Łącznie w warsztatach teatralnych udział wzięły 74 osoby, w tym
58 osób niepełnosprawnych.
W prezentacjach plastycznych uczestniczyło 136 osób, w tym 104
osoby niepełnosprawne.
Rezultaty to przede wszystkim: zaprezentowanie dorobku
artystycznego osób niepełnosprawnych.
Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem.
W ramach zadania zorganizowano 4 koncerty .
12 zespołów wzięło udział w Festiwalu. Rezultaty to przede
wszystkim poznanie przez mieszkańców powiatu kultury ludowej
Polski i innych narodów, promocja polskiej kultury oraz promocja
powiatu.
Zadanie nie zostało zrealizowane

500 osób wzięło udział w przesłuchaniach oraz koncercie galowym.
Na zakończenie projektu stworzono autorski utwór jednego z
laureatów.
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Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury
Lp.

1.

Nazwa organizacji
Adres

Nazwa zadania

Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne
ul. Przemysłowa 1
63-200 Jarocin

Alternatywne formy
rozwijania zdolności
twórczych
z wykorzystaniem
elementów profilaktyki

Przyznana kwota dotacji

6.000,00

Efekty:

6 osób oraz 3 opiekunów uczestniczyło w Finale Światowym
"Odyseja Umysłów" w Stanach Zjednoczonych w celu pobudzenia
i rozwoju aktywności, pozwoliło to także zdobyć wiedzę oraz
doświadczenie.
W ramach przeprowadzonej kontroli organizacja zwróciła 6.000,00
zł wraz z odsetkami (6.195,00 zł)

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa 92605 § 2360
Ogólna kwota do podziału
Łącznie przyznano kwotę

- 45.000,00 zł
- 45.000,00 zł
Wydatkowanie na dzień 31.12.2015 r. - 50.000,00 zł (98,04%)

Lp.

1.

2.

Nazwa organizacji
Adres
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy
„Antonio”
ul. Franciszkańska 3
63-200 Jarocin
Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo
Jarocin
ul. Franciszkańska 1
63-200 Jarocin

3.

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Victoria” w Jarocinie
ul. Prośniana 26
63-200 Jarocina

4.

Rugby Klub Sparta
Jarocin
ul. Świętokrzyska 12
63-200 Jarocin

Nazwa zadania

W zakresie
upowszechniania kultury
fizycznej, sportu
i krajoznawstwa
Organizacja zajęć
i zawodów sportowych
dla mieszkańców
Powiatu,
w szczególności
o charakterze otwartym
Popularyzacja rekreacji
ruchowej
i aktywnych form
spędzania czasu wolnego
Szkółka kolarska
Akademia Rugby –
Promocja zdrowego stylu
życia

Przyznana kwota dotacji

Efekty

2.000,00 zł

W zajęciach uczestniczyło ponad 60 dzieci w celu poprawy
sprawności fizycznej, popularyzacja zdrowego stylu życia,
zagospodarowanie czasu wolnego.

2.500,00 zł

Szkoleniem objęto 70 dzieci i młodzieży w celu udziału
Mistrzostwach Polski, a także osiąganiu wysokich wyników
sportowych.

3.000,00 zł

Liczba osób biorących w szkoleniu - 10. Popularyzacja zdrowego
stylu życia, zagospodarowanie czasu wolnego, podnoszenie
sprawności fizycznej.

3.000,00 zł

70 osób brało udział w treningach. Popularyzacja zdrowego stylu
życia, zagospodarowanie czasu wolnego, podnoszenie sprawności
fizycznej
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24.000,00 zł

W zadaniu udział wzięło 800 osób, a także blisko 1000 widzów
i obserwatorów w ramach Kalendarza Imprez Szkolnego Związku
Sportowego.

1.000,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Prowadzenie szkółki
Pirania

2.000,00 zł

Gminny Klub Sportowy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo
Towarzystwo Krzewienia Sportu
„Siatkarz”
w Jarocinie
ul. Brzozowa 3
63-200 Jarocin
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół
Specjalnych „Tacy Sami”
w Jarocinie
ul. Szubianki 21
63-200 Jarocin

Cztery dni aktywności
ruchowej „Taki Mały taki
Duży może w piłkę grać”
Prowadzenie szkółek
siatkarskich dla dzieci
i młodzieży zakresie
terenu powiatu
jarocińskiego
Mój sport – moje zdrowie

2.000,00 zł

W zajęciach udział wzięło 100 dzieci. Prowadzono naukę pływania
w celu nabywania umiejętności poruszania się w wodzie, naukę
nurkowania, skoki do wody. Podczas prowadzonych zajęć
uczestnicy nabywali umiejętności bezpieczeństwa w środowisku
wodnym.
Organizacja imprezy sportowej. W realizacji zadania udział wzięło
288 osób, a także 100 kibiców i 6 osób obsługujących imprezę.

Ludowy Klub Sportowy „Olimpia”
Strzyżewko 16
63-233 Jaraczewo

XII Otwarty Turniej Piłki
Nożnej „Olimpia Cup
2015”

5.

Szkolny Związek Sportowy Powiatu
Jarocińskiego
Al. Niepodległości 10-12
63-200 Jarocin

6.

Towarzystwo Sportowe MTB Team
Żerków
ul. Jarocińska 35
63-210 Żerków
Jarociński Klub Sportowy „Pirania”
ul. Sportowa 6
63-200 Jarocin

7.

8.

9.

10.

11.

Organizacja imprez
sportowych
z Kalendarza Szkolnego
Związku Sportowego
„Wielkopolska” dla
młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych
Liga rowerowa Akademii
Młodego Kolarza

3.000,00 zł

W treningach uczestniczyło 60 dzieci w celu poprawy zdolności gry
w piłkę siatkową oraz udział w turniejach.

1.500,00 zł

Projekt skierowany do małych dzieci niepełnosprawnych oraz
rodziców.
Rozwój aktywności ruchowej, poprawa sposobu poruszania się, itp.
pozwoliły zrealizować zadanie,
a także pomóc osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzicom.

1.000,00 zł

W turnieju udział wzięło 21 drużyn oraz kilkaset kibiców, co
przyczyniło się do aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu sportu
Lp.

1.

Nazwa organizacji
Adres
Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne
ul. Przemysłowa 1
63-200 Jarocin

Nazwa zadania

Wodny świat doskonalenie pływania
wśród młodzieży

Przyznana kwota dotacji

6.000,00

Efekty

Nauka pływania dla 25 osób w celu doskonalenia swoich
umiejętności.
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W zakresie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 85412 § 2360
Ogólna kwota do podziału
Łącznie przyznano kwotę

- 32.000,00 zł
- 32.000,00 zł
Wydatkowanie na dzień 31.12.2015 r. - 28.500,00 zł (96,61%)

Lp.

Nazwa organizacji
Adres

1.

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Victoria”
w Jarocinie
ul. Prośniana 26
63-200 Jarocina
Szkolny Związek Sportowy Powiatu
Jarocińskiego
Al. Niepodległości 10-12
63-200 Jarocin

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy
„Antonio”
ul. Franciszkańska 3
63-200 Jarocin
Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo
Jarocin
ul. Franciszkańska 1
63-200 Jarocin
Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Białe Tygrysy Jarocin
ul. Jarocińska 33b, Golina
63-200 Jarocin

Jarociński Klub Sportowy „Pirania”
ul. Sportowa 6
63-200 Jarocin
Rugby Klub Sparta
Jarocin
ul. Świętokrzyska 12
63-200 Jarocin
Towarzystwo Sportowe MTB Team
Żerków

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

Efekty

Obóz kolarski

3.200,00 zł

Czas trwania obozu 7 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 10.

Organizacja obozu
zimowego połączonego
z warsztatami
metodycznymi
w miejscowości
Murzasichle
W zakresie wypoczynku
letniego dla dzieci

3.500,00 zł

Czas trwania obozu 7 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 35.

3.500,00 zł

Czas trwania obozu 9 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 43.

Organizacja aktywnego
wypoczynku Darłówko
2015

1.800,00 zł

Czas trwania obozu 11 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 10.

Organizacja 14 dniowego letniego obozu
sportowo – rekreacyjnego
w Stroniu Śląskim dla
około 35 osób
w wieku szkolnym
Organizacja obozu
sportowo – rekreacyjnego
w Choszcznie
Akademia rugby – Obozy
dla sportowych talentów

4.000,00 zł

Czas trwania obozu 10 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 14.

2.300,00 zł

Czas trwania obozu 8 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 23.

3.700,00 zł

Czas trwania obozu 18 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 60.

Letni obóz sportowo –
wypoczynkowy akademii

1.000,00 zł
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ul. Jarocińska 35
63-210 Żerków
9.

Międzyszkolny Klub Sportowy Jarocin
ul. Waryńskiego 11
63-200 Jarocin

10.

Towarzystwo Krzewienia Sportu
„Siatkarz”
w Jarocinie
ul. Brzozowa 3
63-200 Jarocin
Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki
ul. Franciszkańska 2
63-200 Jarocin
Stowarzyszenie Absolwentów
i Wychowanków Państwowego
Gimnazjum
i Liceum im. Tadeusza Kościuszki
w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin

11.

12.

młodego kolarza
połączony ze startem
w Mini Tour de Pologne
Organizacja obozu
zimowego dla
zawodników sekcji
lekkoatletycznej
Międzyszkolnego Klubu
Sportowego Jarocin
Obóz siatkarski

2.500,00 zł

Czas trwania obozu 7 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 40.

2.000,00 zł

Czas trwania obozu 8 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 25.

Obóz przysposobienia
wojskowego

2.000,00 zł

Czas trwania obozu 7 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 27.

Z nartami na TY

2.500,00 zł

Czas trwania obozu 8 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 38.

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie w roku 2015 podpisał 40 umów oraz 2 umowy poza konkursem ofert.
W ramach konkursu ofert, wpłynęło 58 wniosków.
Brak środków w budżecie, a także błędy merytoryczne oraz rachunkowe nie pozwoliły na otrzymanie dotacji przez 18 oferentów w poszczególnych
zadaniach:
- 2 oferty w zakresie zdrowia,
- 5 ofert z zakresu kultury,
- 8 ofert z zakresu sportu ,
- 3 oferty z zakresu wypoczynku.
W roku 2015 r. Wydział przeprowadził 13 kontroli.
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3. Realizacja zadań wieloletnich

W ramach uchwały Nr XXX/193/12 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy na
lata 2013 -2017 powiatu jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu w Jarocinie Uchwałą Nr 375/12 z dn. 28 grudnia 2012 r. Zarząd Powiatu w Jarocinie na prowadzenie
całodobowej placówki

opiekuńczo - wychowawczej

typu socjalizacyjnego, zadanie powierzono Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry

Salezjanki) Inspektoria Wrocławska, ul. Św. Jadwigi 11, 50-266 Wrocław prowadzącemu Salezjańską Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Dom
Wspomożycielki, z siedzibą pod adresem: Dobieszczyzna 55, 63-210 Żerków.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rok
2013
2014
2015
2016

Kwota dotacji
458 511,74
478 676,23
496 009,89
515 497,00

Natomiast Uchwała Nr 564/14 z dn. 27 lutego 2014 r. wybrał w ramach otwartego konkursu ofert, oferenta na prowadzenie Powiatowego Ośrodka
Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne. Po wyborze
zawarto umowę z Stowarzyszeniem dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Miś" na czas 01.04.2014. r. - 31.12.2016 r.

Lp.
1.
2.
3.

Rok
2014
2015
2016

Kwota dotacji
422 090,00
554 837,00
534 600,00
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Rozdział IV
Podsumowanie

Zarząd

Powiatu

w

Jarocinie

na

realizację

zadania

publicznego

w 2015 roku przekazał kwotę 159.450,00 zł oraz 1.050 846,89 zł na realizację zadań
wieloletnich
Natomiast w roku 2014 r. na realizację ww. zadań Zarząd Powiatu w Jarocinie
rozdysponował kwotę w wysokości 128.000,00 zł, na zadania wieloletnie przeznaczono
900 766,23 zł.
Sprawozdanie

z

realizacji

Programu

Współpracy

Powiatu

Jarocińskiego

z Organizacjami Pozarządowymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2015 jest
dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi

oraz

publicznego.

Sporządziła: Katarzyna Baumann

pozostałymi

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku

