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Rozdział I
Program współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi
Dnia 27 października 2017 r. Rada Powiatu Jarocińskiego Uchwałą Nr XLIX/318/17
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 2018. 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,
a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich
efektywniejsze zaspokojenie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych. 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
funkcjonowania na rzecz społeczności lokalnych;
- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie
jarocińskim;
- poprawa jakości życia mieszkańców powiatu jarocińskiego poprzez pełniejsze zaspokajanie
potrzeb społecznych, zwiększenie aktywności organizacji;
- 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;
- efektywne i skuteczne realizowanie zadań publicznych wspólnie z organizacjami
pozarządowymi zgodnie z zasadą subsydiarności;
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- racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
- promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich poprzez umacnianie poczucia
odpowiedzialności za wspólnotę lokalną;
- integracja lokalnych organizacji obejmujących zakresem swych działań sferę zadań
publicznych, w szczególności zadań powiatu wynikających z przepisów prawa;
- wzmocnienie potencjału i możliwości organizacji oraz promocja ich działalności.
Rozdział II
Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami
pozarządowymi w roku 2018
Zarządzeniem Nr 88/2017 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 września 2017r. zostały
określone formy przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy na rok 2019.
Dnia 30 sierpnia 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego
umieszczono ogłoszenie dotyczące konsultacji
pozarządowymi na rok 2018.

programu współpracy z organizacjami

Uwagi i propozycje można było kierować w formie

elektronicznej w terminie do 10 października 2017 roku. Dnia 19.09.2017r. na stronie
internetowej Powiatu Jarocińskiego w zakładce dla mieszkańca – konsultacje społeczne
umieszczony został formularz konsultacji. Do dnia 10 października 2017 r. 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.
Rozdział III
Konkurs ofert
Zarząd Powiatu Jarocińskiego dnia 05 stycznia 2018r. ogłosił otwarty konkurs ofert
na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2018 r.
Zgodnie z Uchwałą nr LII/339/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok na realizację zadań w budżecie powiatu
została zabezpieczona kwota w wysokości 171.700,00 zł.
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Organizacje do 29 stycznia 2018 r. mogły składać oferty.
Ogłoszenie o konkursie zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostało umieszczono dnia 08 stycznia
2018 r. w następujących miejscach:
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

Komisja do rozpatrywania Ofert w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 roku
została powołana Zarządzeniem Nr 11/2018 Starosty Jarocińskiego dnia 02 lutego 2018 roku.
Dnia 07 lutego 2018 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 2018 . W zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - wpłynęło 14 ofert, w zakresie wspierania osób
niepełnosprawnych – wpłynęła 1 oferta, ochrony i promocji zdrowia – 3 oferty,
upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz sportu - 23 oferty, w zakresie kultury
– 20 ofert. Łącznie wpłynęło 61 ofert. Organizacje złożyły oferty za pośrednictwem programu
Witkac.pl.
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 zostały
przedstawione Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.
Dnia 12 lutego 2018 roku Jarocińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wydała
pozytywną opinię w sprawie podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert w 2018
roku.
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1. Zestawienie udzielonych dotacji
Zarząd Powiatu Jarocińskiego Uchwałą Nr 552/18 z dnia 02 marca 2018 r. zlecił
organizacjom pozarządowym oraz

podmiotom

prowadzącym

działalność

pożytku

publicznego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.
Na realizację zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych dofinansowanie
otrzymały 1 organizacja. Na ochronę i promocję zdrowia wybrano 3 projekty. W zakresie
kultury dofinansowano 12 ofert. Na działanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
sportu i krajoznawstwa przydzielono dotację 15 organizacjom. Na wypoczynek dla dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo dotację otrzymało 11 organizacji.
Zarząd Powiatu Jarocińskiego

przydzielił 42 organizacjom dotację na realizacje

zadań, rozdysponowano 175 500,00 zł. Natomiast wszystkie zawarte umowy opiewały na
kwotę 171.700,00 zł.
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2.Realizacja zadań w 2018 r.
W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 85311 § 2360
Ogólna kwota do podziału
- 2.250,00 zł
Łącznie przyznano kwotę
- 2.250,00 zł
Kwota wykorzystanych dotacji – 2.250,00 zł
%
- 100,00 %
Wydatkowanie na dzień 31.12.2018 r. – 2.250,00 zł (100,00%)

Lp.

1.

Nazwa organizacji
Adres

Stowarzyszenia dla dzieci i osób
niepełnosprawnych „Miś”
ul. Warcina 25
63-200 Jarocin

Nazwa zadania

„Bo ja tańczyć chcę”

Przyznana kwota dotacji

2.250,00 zł
Wsparcie

RAZEM

Efekty:

Promowanie postawy uczestnictwa w życiu kulturalnym
osób
niepełnosprawnych.
Poprzez
taniec
osoby
niepełnosprawne doświadczyły potencjału ekspresji,
poszerzyły świadomość swojego ciała oraz jego możliwości
merytorycznych. Uczestnicy zdobyli także nowe
umiejętności taneczne oraz nauczyli się jak można spędzać
wolny czas. W imprezie wzięło udział 14 placówek
zajmujących
się
osobami
niepełnosprawnymi
,
wykluczonymi społecznie.

2.250,00 zł
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W zakresie ochrony i promocji zdrowia 85149 § 2360
Ogólna kwota do podziału
- 3.450,00 zł
Łącznie przyznano kwotę
- 3.450,00 zł
Kwota wykorzystanych dotacji - 3.450,00 zł
%
- 100,00 %
Wydatkowanie na dzień 31.12.2018 r. – 3.450,00 zł (100,00%)

Lp.

Nazwa organizacji
Adres

Nazwa zadania

1.

Jarociński Uniwersytet Trzeciego
Wieku
ul. Park 1
63-200 Jarocin

2.

W zdrowym ciele
Związek Harcerstwa Polskiego –
zdrowy druh
Chorągiew Wielkopolska, Hufiec
Jarocin
ul. Plac Festiwalu Muzyki Rockowej
1
63-200 Jarocin

3.

Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy IPPON Jarocin
ul. Estkowskiego 19
63-200 Jarocin

Czy wiesz co jesz –
żyj zdrowo

Zdrowe,
wysportowane,
szczęśliwe dziecko –
judo jako terapia

Przyznana kwota dotacji
750,00 zł

1.350,00 zł

1.350,00 zł

Efekty:

Zorganizowanie wykładów z zakresu promocji zdrowia
Wsparcie czyli diabetologa, dietetyka oraz wykładu edukacyjnego
pn. „Zdrowy senior”, które dostarczyły seniorom
informacji na temat zdrowego odżywiania się. Zwrócenie
uwagi na objawy cukrzycy i ich powikłań oraz jaka
powinna być dieta dla cukrzyka. Wykład dietetyka
uświadomił osobom starszym, że dieta w tym wieku
powinna być bardziej zróżnicowana i inaczej powinni się
odżywiać. W wykładach i treningach uczestniczyło ok. 50
osób.
W ramach zadania zorganizowany został zlot z okazji
Wsparcie 100- lecia ZHP, który był doskonałą okazja aby młodzież
mogła zadbać o swoje zdrowie, kulturę oraz sprawność
fizyczną. Przez 10 dni uczestnicy brali udział
w gimnastyce oraz innych zajęciach ruchowych: m.in.
taniec, pływanie czy bieg z okazji 100-lecia Powstania
Wlkp. Podczas zlotu harcerze nie mieli dostępu
do komputerów i internetu. Takie działania pogłębiły ich
więzi międzyludzkie. Liczba uczestników 30 harcerzy + 4
instruktorów.
Wskazanie dzieciom i młodzieży zdrowego stylu życia i
Wsparcie pokazanie drogi do sprawności psychofizycznej poprzez
uprawianie judo. Treningi w judo przyczyniły się
wyładowanie energii, a tym samym zmniejszenie agresji i
przemocy. Młodzież uczestniczyła w treningach judo i
pogadankach na temat niebezpieczeństw ze strony
używania alkoholu, nikotyny, narkotyków i dopalaczy.
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W zajęciach brało udział 48 uczestników.
RAZEM

3.450,00 zł

W zakresie kultury 92105 § 2360
Ogólna kwota do podziału
- 57.600,00 zł
Łącznie przyznano kwotę
- 57.600,00 zł
Kwota wykorzystanych dotacji - 57.600,00 zł
%
- 100,00 %
Wydatkowanie na dzień 31.12.2018 r. –57.600,00zł (100,00%)

Lp.

Nazwa organizacji
Adres

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

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

Festiwal Muzyki
Organowej
i Kameralnej w
Jarocinie. XV edycja

3.000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina
ul. Powstańców Wlkp. 3
63-200 Jarocin

Festiwal smaku i
uśmiechu

3.000,00 zł

Efekty:

Przedstawienie różnych gatunków i form muzycznych,
przedstawienie
wybitnych
dzieł
i
artystów,
Wsparcie zainteresowanie mieszkańców historią, podniesienie
kompetencji
muzycznych
mieszkańców
ziemi
jarocińskiej,
wyrobienie
wśród
społeczeństwa
wyrafinowanego gustu muzycznego. W koncertach
udział wzięło ok. 250 osób
W efekcie projektu 100 osób wzięło udział
w warsztatach a 300 osób w festiwalu smaku i koncercie
Wsparcie W krainie uśmiechu. Dzięki realizacji projektu nastąpiła
wymiana międzypokoleniowa pomiędzy seniorami w
wieku 50+ a młodzieżą. W ramach projektu uczestnicy
brali udział w warsztatach:
- kreatywnego darcia gazet z elementami rurek bum
bum,
- kulinarnych na których powstały potrawy patriotyczne
czarno – białe,
- biżuteryjnych,
- o zieleni z elementami arteterapii,
- fotograficzne.
W ramach projektu powstała wystawa fotograficzna oraz
wydano publikacje Smaki Powiatu Jarocińskiego, która
trafiła do uczestników projektów.
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3.

4.

5.

6.

Fundacja Przyjaciół Szwajcarii
Żerkowskiej „Alteg Ego”
Pawłowice 2/2
63-210 Żerków

Szkoła Rocka

9.500,00 zł

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

XXI
Międzynarodowe
Spotkania
Folklorystyczne

11.000,00 zł

Muzealne Inicjatywy Śmiełowskie
MIŚ
Śmiełów 1
63-210 Żerków

Noc Muzeów
w Muzeum
w Śmiełowie, 19-20
maja 2018

9.000,00 zł

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

Akademia Ruchu
Myśli (Akademia
Myślącego
Człowieka – edycja
IV)

2.000,00 zł

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie

Dzięki projektowi zwiększyła się wiedza w temacie
muzyki Rockowej. Zorganizowano warsztaty
dla
młodych wykonawców po kutych wyłoniono 6
wykonawców w 2 grupach wiekowych. W finałowym
koncercie Finał Szkoły Rocka Zaduszki Rockowe wzięło
udział 104 osoby oraz 170 uczestników Wieczorku
Rockowego. W ramach projektu zorganizowany został
także konkurs plastyczny „Powstanie Wielkopolskie
oczami młodego pokolenia”, z którego powstała
wystawa.
Organizacja
XXI
Międzynarodowych
Spotkań
Folklorystycznych. Dzięki koncertom i wystawie sztuki
ludowej m.in. promowano kulturę ludową, kultywowano
tradycję
i
chroniono
dziedzictwo
kulturowe,
kształtowano
patriotyzm,
rozwijano
estetyczną
i artystyczna wrażliwość uczestników festiwalu a przede
wszystkim zapoznano widzów i uczestników z tańcami,
pieśniami i muzyką z różnych regionów Polski i innych
Państw
W Nocy Muzeów uczestniczyło ok. 3100 osób,
7 artystów, wyświetlono niemy film „Pan Tadeusz” z
muzyka na żywo Marcina Pukaluka oraz przedstawiony
został program „Studni O” – „Wielkie Księstwo
Wyobraźni” litewskich baśni.
Odwiedzjący
muzeum
mogli
uczestniczyć
w koncercie Magdy Umer oraz zobaczyć pokaz filmów
animowanych z serii „Muzeum utracone” oraz otwarta
wystawa
fotografii
Waldemara
Śliwczyńskiego
„Zapomniane dziedzictwo. Architektura folwarczna
Wielkopolski”.
W przedsięwzięciu o charakterze edukacyjno –
kulturalnym udział wzięło 42 uczniów. Projekt wpłynął
na wzrost wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu
planowania i realizowania zadań o charakterze
intelektulano – kulturalnym, podniósł świadomość wśród
młodzieży na temat znaczenia regionalnego, narodowego
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i
europejskiego
dziedzictwa
kulturalnego
w kształtowaniu własnej dojrzałości intelektualnej.
W ramach projektu powstały wystawy, scenariusze do
zabaw oraz płyta CD. Uczniowie w ramach projektu
wzięli udział w wykładach, warsztatach, wycieczkach
projekcjach filmowych (Zimna Wojna) i pracach
indywidulanych z opiekunem.
7.

Stowarzyszenie Społeczno –
Kulturalne im. ks. Ignacego
Niedźwiedzińskiego w Jarocinie
ul. Ratusz 1
63-200 Jarocin

historiajarocina.pl

2.500,00 zł

8.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki
ul. Franciszkańska 2
63-200 Jarocin

Organizacja
Wielkopolskiego V
Turnieju Klas
Policyjnych im. Jana
Kubiaka

4.350,00 zł

9.

Kto ty jesteś?
Związek Harcerstwa Polskiego –
Chorągiew Wielkopolska, Hufiec
Jarocin
ul. Plac Festiwalu Muzyki Rockowej

6.000,00 zł

Stworzenie portalu historycznego poświęconego dziejom
Jarocina i ziemi jarocińskiej na którym ukazało się
Wsparcie ponad 60 historycznych artykułów dotyczących, ponad
100 fotografii archiwalnych ze zbiorów Muzeum
Regionalnego w Jarocinie, Instytutu Pamięci Narodowej
oraz osób prywatnych, ok. 120 skanów dokumentów
zdeponowanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu
(np. dyplomy ks. Hugona Radolina z końca XIX w. czy
spisy mieszkańców Bogusławia z 1990r.). Portal jest
chętnie odwiedzany przez mieszkańców powiatu
jarocińskiego i jest miejscem dyskusji, wymiany wiedzy
i poglądów na tematy historyczne dotyczące ziemi
jarocińskiej.
Turniej Klas Policyjnych im. Jana Kubiaka, w którym
udział wzięło 63 uczniów w trzyosobowych drużynach z
Wsparcie 21 szkół z Wielkopolski. Zawody odbyły się w
sportowej atmosferze i rywalizacji fair play. Uczniowie
nawiązali
między
sobą
nowe
znajomości,
a opiekunowie mogli podzielić się doświadczeniem
w prowadzeniu klas policyjnych. Uczestnicy turnieju
dzięki udziałowi w poszczególnych konkurencjach
podnieśli swoje umiejętności oraz zdobyli dodatkową
wiedzę z I pomocy, strzelania, rzutu granatem, toru
sprawnościowego oraz nocnego marszu.
Dzięki projektowi zorganizowano konkurs Poezji
Patriotycznej, w którym udział wzięło 30 uczestników i
Wsparcie zaangażował młodzież w działania, wykształcił postawy
patriotyczne i obywatelskie. Zorganizowano 1 happening
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1
63-200 Jarocin

10.

Jarociński Uniwersytet Trzeciego
Wieku
ul. Park. 1
63-200 Jarocin

Żart znad Warty

2.250,00 zł

11.

Towarzystwo Kolei
Wielkopolskiej w Jarocinie
ul. Harcerska 4
63-200 Jarocin

Historia koleją się
toczy

2.000,00 zł

12.

Stowarzyszenie Edukacyjne
„Gimnazjum 2000”
Golina, ul. Jarocińska 32
63-200 Jarocin

X Festiwal Piosenki
Młodzieżowej
„Śpiewaj i walcz” –
Golina 2018

3.000,00 zł

biało czerwono, w którym udział wzięło 200
uczestników, miał on na celu zaangażowanie
społeczeństwa w działania patriotyczne. Zorganizowano
Miasteczko harcerskie oraz występ 8 grup
rekonstrukcyjnych oręża polskie w których udział wzięło
ok. 500 mieszkańców. Efektem projektu jest
zorganizowanie 3 prelekcji, 2 wycieczki ulicami
śródmieścia, wystawę „Budka powstańcza” na
jarocińskim rynku, 2 koncerty oraz wiele imprez
towarzyszących.
Efektem projektu były wydarzenia artystyczno –
kulturalne czyli zorganizowanie warsztaty sekcji słowno
Wsparcie muzycznej 9ok. 30 godz.) podczas których
przygotowano widowisko słowno – muzyczna „Żarty
znad Warty”. Dzięki zorganizowanym wydarzeniom
kulturalnym upowszechniono gwarę wielkopolską,
upowszechniono kulturę wśród osób starszych oraz
stworzono warunki do autokreacji i samorealizacji.
Zorganizowanie Festynu oraz dnia Kolejarza, w których
udział wzięło około 2400 osób, które pozwolił na
Wsparcie zaprezentowanie niedostępnej i nieznanej szerszej
publiczności parowozowni, przesiąkniętej historią Ziemi
Jarocińskiej. Projekt zwrócił uwagę społeczeństwa na
niszczenie dziedzictwa narodowego – około 3400 osób
w ramach odwiedzin muzeum, 2000 osób za
pośrednictwem internetu. Parowozownia stała się
miejscem krzewienia kultury oraz atrakcją turystyczną.
Uczestnicy zadania zapoznali się z historią kolei,
sposobem konserwacji i naprawy zabytków kolejowych
a także zagadnieniami związanych z muzealnictwem
kolejowym. Projekt umożliwił integrację młodego
pokolenia z doświadczonym pokoleniem kolejarzy.
Efektem realizacji projektu było zorganizowanie
2 dniowego Festiwalu. W konkursie udział wzięło 112
Wsparcie wykonawców reprezentujących placówki edukacyjne i
kulturalne z terenu Południowej Wielkopolski.
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Przesłuchania laureatów i koncert finałowy obejrzało
ponad 700 osób. Trzynastka najlepszych wykonawców
zarejestrowała
swoje
utwory
konkursowe
w
profesjonalnym studiu nagrań. Koncert finałowy
uświetnił występ Mesajah z zespołem.
Razem

57.600,00 zł

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa 92605 § 2360
Ogólna kwota do podziału
- 62.145,00 zł
Łącznie przyznano kwotę
- 62.145,00 zł
Kwota wykorzystanych dotacji – 59.145,00 zł
%
- 95,17 %
Wydatkowanie na dzień 31.12.2018 r. – 59.145,00 zł (95,17%)

Lp.

Nazwa organizacji
Adres

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Uczniowski Klub Sportowy
Komorzanka
Komorze Przybysławskie 18
63-210 Żerków

Popularyzacja
aktywnego spędzania
wolnego czasu
poprzez realizację
wybranych dyscyplin
sportowych

3.000,00 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy
Victoria w Kotlinie
ul. M. Konopnickiej 22
63-220 Kotlin

Popularyzacja
rekreacji ruchowej i
aktywnych form
spędzania wolnego
czasu – Szkółka

2.000,00 zł

Efekty

Dzięki projektowi poprawiła się sprawność fizyczna
i umiejętności, wypełniono i uatrakcyjniono czas wolny
Wsparcie lokalnej społeczności, wzrosło zainteresowanie
aktywnością fizyczną oraz wypromowano tenis stołowy
i warcaby w powiecie jarocińskim. W ramach projektu
zorganizowano Gran Prix Komorza w tenisie stołowym,
Gran Prix Komorza w warcabach klasycznych, Otwarte
Mistrzostwa Miasta i Gminy Żerków w warcabach
międzynarodowych, Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
Wiejskich Szkół Podstawowych na około 250
uczestników oraz przeprowadzono 112 godzin zajęć
z w/w dyscyplin dla około 50 uczestników. Uczestnicy
projektu utrwalili nawyk dbania o rozwój sprawności
fizycznej.
W ramach projektu zaangażowano dzieci i młodzież z
terenu powiatu jarocińskiego w działalność sportową,
Wsparcie propagowano zdrowy tryb życia i zagospodarowano
wolny czas dzieci i młodzieży. Projekt przyczynił się do
ochrony dzieci i młodzieży przed uzależnieniami i
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Kolarska

niekorzystnym wypływem środowiska, poprawiła się
sprawność fizyczna dzieci i młodzieży. Zawodnicy w
trakcie Mistrzostw Polski w Kolarstwie Torowym w
Pruszkowie trzy medale w tym dwa złote i jeden srebrny.
Zadanie przyczyniło się do zaangażowania dzieci i
młodzieży z terenu powiatu jarocińskiego w działalność
Wsparcie sportową, zwiększenia świadomości o zaletach zdrowego
trybu życia oraz zagospodarowanie wolnego czasu dla
dzieci i młodzieży. Zadanie pomogło ochronić dzieci i
młodzież przed uzależnieniami oraz niekorzystnymi
wpływami środowiska.

3.

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

AKADEMIA
RUGBY – szkolenie
sportowe i udział we
współzawodnictwie
dzieci i młodzieży

500,00 zł

4.

Rock Run Jarocin
ul. Szubianki 21
63-200 Jarocin

Rock Run 2018

500,00 zł

Zorganizowany Bieg miał na celu zaangażowanie
Wsparcie mieszkańców w aktywność sportową, podnieść poziom
sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego oraz
aktywnego trybu życia, zagospodarowanie czasu
wolnego, poprawa sprawności fizycznej, popularyzacja
biegania.

5.

Jarociński Klub Sportowy Pirania
ul. Sportowa 6
63-200 Jarocin

Prowadzenie szkółki
Pirania

4.000,00 zł

6.

Klub Rekreacyjno – Sportowy
Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „Europejczyk”
Chrzan, ul. Długa 22
63-210 Żerków

Festyn Rekreacyjno – 2.000,00 zł
Sportowo-Biegowy,
Ogólnopolski Bieg
Minimaraton Romana
– Mistrzostwa
Powiatu
Jarocińskiego na
10 700m

Udział dzieci w naukach pływania, a także doskonalenie
pływania. Podczas zajęć dzieci oswajały się z wodą,
Wsparcie uczyły się nurkować, aktywnie spędzały wolny czas,
poprawiły wyniki pływackie, a także dobrze się bawiły
podczas gier i zabaw w wodzie. W naukach pływania
udział wzięło 70 dzieci.
Dzięki projektowi nastąpiła integracja społeczeństwa
powiatu, przeprowadzono imprezę sportową w której
Wsparcie udział wzięło 344 osoby, w biegach brały udział dzieci,
młodzież i dorośli. W ramach realizacji zadania
zorganizowano sztafetę 4x400m, bieg na 10 700m, bieg
dla dzieci, marszobieg Rekreacyjny „Marsz po zdrowie”.
Wśród mieszkańców powiatu nastąpiła popularyzacja
sportu biegowego, zdrowego stylu życia, poprawiła się
sprawność fizyczna dzieci i młodzieży oraz rozwinięto u
dzieci takie wartości jak: odwagi, wytrwałości, pewności
siebie, systematyczności i dyscypliny.
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7.

Parafialny Uczniowski Klub
Sportowy „Antonio”
ul. Franciszkańska 3
63-200 Jarocin

8.

Uczniowski Klub Sportowy
Taekwondo Jarocin
ul. Franciszkańska 1
63-200 Jarocin

9.

Stowarzyszenie Fair Play Żerków
ul. Morelowa 6
63-210 Żerków

10.

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Białe Tygrysy Jarocin
Golina, ul. Jarocińska 33b
63-200 Jarocin

11.

Międzyszkolny Klub Sportowy
„Jedynka” Jarocin
ul. Franciszkańska 1
63-200 Jarocin

Zajęcia kształtujące charakter młodego człowieka,
motorykę i umiejętności techniczne, a przez naukę
Wsparcie i wykłady dotyczące zagadnień piłkarskich i szeroko
pojętego sportu oraz pogadanki profilaktyczne. Zadania
realizowane były m.in. poprzez formy zabawowe, gdzie
uczestnicy poprawiali swoją sprawność fizyczną. Udział
w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz zajęcia
profilaktyczne o tematyce walki z nałogami.
Taekwondo – postaw 3.000,00 zł
Utrzymano zainteresowanie treningami sportowym w
na sport, nie na życie
klubie. Dzięki projektowi uzyskany został model
on-line
Wsparcie młodego człowieka, zdrowego fizycznie i mocnego
psychicznie. Zajęcia z samoobrony poprawiły poziom
bezpieczeństwa. Kilka osób na stałe związało się z
dyscypliną i wyraziła chęć uprawniania sportu na
poziomie wyczynowym.
I Mistrzostwa
3.000,00 zł
Organizator w przyczyn niezależnych od siebie musiał
Wielkopolski Masters
zrezygnować z realizacji zadania. Dnia 31.07.2018r.
w Biegach i skokach
Wsparcie zwrócił przekazaną dotacje na konto Powiatu
Zwrot dotacji dnia
Jarocińskiego.
31.07.2018r.
Prowadzenie szkółek 2.000,00 zł
Dzięki realizacji zadania udało się zachęcić ok. 100
sportowych w
dzieci do systematycznego uprawiania sportu. Zajęcia
taekwondo
Wsparcie prowadzone były w formie treningów
olimpijskim dla
ogólnorozwojowych i specjalistycznych. Nastąpiła
dzieci i młodzieży z
integracja społeczności skupionej wokół Klubu, całe
terenu powiatu
rodziny brały udział w zorganizowanych wyjazdach na
jarocińskiego
zawody sportowe. Dzięki tym inicjatywom dzieci i
młodzież oraz ich rodzice mieli możliwość poznania się.
Zrealizowane akcje prospołeczne wpłynęły na wzrost
wiedzy wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców na temat
największych zagrożeń naszych czasów takich jak:
alkohol, narkotyki, agresja czy nadwaga.
Szkolenie
5.000,00 zł
Efektem projektu było przeprowadzenie szkolenia
lekkoatletyczne w
lekkoatletycznego przez wykwalifikowana kadrę
powiecie jarocińskim
Wsparcie trenerów dla ok. 50 zawodników. Klub zdobył 72 pkt w
rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży. Treningi
Wspieranie i
upowszechniania
kultury fizycznej i
sportu

2.000,00 zł
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12.

Jarociński Uniwersytet Trzeciego
Wieku
ul. Park 1
63-200 Jarocin

Aktywność –
integracjapoznajemy się

13.

Towarzystwo Krzewienia Sportu
„Siatkarz” w Jarocinie
ul. Brzozowa 3
63-200 Jarocin
Szkolny Związek Sportowy
Powiatu Jarocińskiego
Al. Niepodległości 10-12
63-200 Jarocin

Prowadzenie
3.000,00 zł
pozalekcyjnych zajęć
dla dzieci i młodzieży

14.

15.

Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy IPPON Jarocin
ul. Estkowskiego 19
63-200 Jarocin

3.000,00 zł

odbywały się 6-7 razy w tygodniu. Uczestnicy 20 razy
brali udział w zawodach lekkoatletycznych na szczeblu
wojewódzkim i ogólnopolskim.
Poprzez zorganizowanie zajęć gimnastycznych , zajęć na
pływalni oraz pikniku integracyjnego poprawiła się
Wsparcie sprawność fizyczna uczestników, spędzanie aktywnie
wolnego czasu, integracja wśród swoich rówieśników a
tym samym ograniczenie bierności i samotności wśród
osób starszych. W zajęciach gimnastycznych wzięło
udział ok. 40 osób a w pikniku 90 uczestników.
Treningi odbywały się pod okiem instruktorów, co
sprawiło, że dzieci nabywały lub udoskonaliły swoje
Wsparcie umiejętności związane z grą w piłkę siatkową.

Organizacja imprez
27.145,00 zł
sportowych z
kalendarza Szkolnego
Związku Sportowego
„Wielkopolska” dla
młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych

Sportowa atmosfera zawodów i rywalizacji w duchu fair
play ukazała uczniom właściwe walory udziału w
Wsparcie rywalizacji sportowej, ponadto stwarzała możliwości
przygotowania uczniów do roli organizatora i aktywnego
uczestnictwa
w różnorodnych formach aktywności fizycznej, a kibice
mogli podziwiać zmagania sportowe i dopingować
uczestników.
Wielkanocny Turniej 2.000,00 zł
Najmłodsi uczestnicy zdobyli umiejętności przegrywania
Judo dla dzieci
i pogodzenia się w porażką. Dzieci i młodzież zaspokoiła
Wsparcie zainteresowania sportowe, brali udział we
współzawodnictwie sportowym, poznali wartości i
walory rywalizacji sportowych, poznali zasady czystego
współzawodnictwa.
Razem
59.145,00 zł

16

W zakresie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 85412 § 2360
Ogólna kwota do podziału
- 46.255,00 zł
Łącznie przyznano kwotę
- 46.255,00 zł
Kwota wykorzystanych dotacji – 46.255,00 zł
%
- 100,00%
Wydatkowanie na dzień 31.12.2018 r. – 46.255,00 zł (100,00%)

Lp.
1.

2.

3.

4.

Nazwa organizacji
Adres
Uczniowski Klub Sportowy
Victoria w Kotlinie
ul. M. Konopnickiej 22
63-200 Jarocin

Nazwa zadania
Obóz Kolarski

Przyznana kwota dotacji
2.000,00 zł
Wsparcie

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

Wakacje z rugby3.000,00 zł
organizacja obozu dla
dzieci i młodzieży

Jarociński Klub Sportowy Pirania
ul. Sportowa 6
63-200 Jarocin

Organizacja obozu
sportowo –
rekreacyjnego
w Namysłowie

Parafialny Uczniowski Klub
Sportowy „Antonio”
ul. Franciszkańska 3
63-200 Jarocin

W
zakresie 3.000,00 zł
krajoznawstwa oraz
wypoczynku
dla
dzieci i młodzieży

Wsparcie

7.000,00 zł
Wsparcie

Wsparcie

Efekty
Czas trwania obozu 7 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 6.
Zawodnicy podczas obozu kolarskiego popularyzowali
kolarstwo i sport rowerowy, propagowali zdrowy styl
życia, a także poprzez treningi poprawiali sprawność
fizyczną i pozyskiwali wiedzę na temat uzależnień.
Czas trwania obozu: 5 dni.
W obozie uczestniczyło: 30 osób.
Zaangażowanie dzieci i młodzieży z terenu powiatu
jarocińskiego w działalność sportową, propagowanie
zdrowego stylu życia, zagospodarowanie wolnego czasu
dzieci i młodzieży, ochrona przed uzależnieniami
i niekorzystnymi wpływami środowiska, poprawa
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, popularyzacja
Rugby.
Czas trwania obozu 8 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 25.
Dzieci podczas udziału w obozie poznały zasady
organizacji czasu wolnego oraz formy spędzania
wolnego czasu. Poprzez różnorodne zajęcia rekreacyjno
– sportowe dzieci poprawiły swoją sprawność
i poziom kondycji.
Czas trwania obozu 9 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 20.
Podczas obozu piłkarskiego prowadzone były zajęcia
kształtujące charakter młodego człowieka, które
rozwijają umiejętności efektywnego komunikowania się
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5.

Uczniowski Klub Sportowy
Taekwondo
ul. Franciszkańska 1
63-200 Jarocin

Organizacja
3.000,00 zł
aktywnego
wypoczynku
dla
sekcji
taekwondo
Jarocin

6.

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Białe Tygrysy Jarocin
Golina, ul. Jarocińska 33b
63-200 Jarocin

Organizacja letniego 2.000,00 zł
obozu sportowo –
rekreacyjnego
dla
dzieci i młodzieży z
terenu
powiatu
jarocińskiego

7.

Międzyszkolny Klub
„Jedynka” Jarocin
ul. Franciszkańska 1
63-200 Jarocin

Sportowy „W drodze na szczyt” 8.000,00 zł
– Obóz sportowy dla
młodzieży
uzdolnionej
w
Powiatu
Jarocińskiego

z grupą oraz zdobywanie wyższej pozycji w kwalifikacji
sportowej. Poprawa sprawności fizycznej oraz akceptacja
zdrowego i higienicznego trybu życia.
Czas trwania obozu: 10 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie: 11.
Wsparcie Dzieci i młodzież zregenerowały siły fizyczne i
psychiczne po roku szkolnym i sportowym. Uczestnicy
obozu nauczyli się zasad współżycia w grupie, niesienia
życzliwości dla drugiej osoby i świadczenia
bezinteresownej pomocy innym. Zawiązały się
przyjaźnie, co bardziej związało dzieci z klubem
Czas trwania obozu: 10 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie: 31
Wsparcie Dzięki uczestnictwu w zajęciach zorganizowanych i
przeprowadzonych różnorodnych działaniach, uczestnicy
obozu mieli możliwość: wyrabiania właściwych
nawyków spędzania czasu wolnego z dala od używek,
integracji i kontaktów z rówieśnikami z innych
środowisk, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za
grupę i pracę zespołową, mogli doskonalić umiejętności
artystyczne, rozwinąć sprawność fizyczną, wzbogacić
wiedzę z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Czas trwania obozu: 9
Liczba osób uczestniczących w obozie: 15
Wsparcie Podczas obozu zajęcia odbywały się cyklicznie 3 razy
dzienni po 2 godz. Uczestnicy zostali przygotowani do
rywalizacji w zawodach organizowanych przez Szkolny
Związek Sportowy „Wielkopolska”, Wielkopolski
Związek Lekkiej Atletyki i Polski Związek Lekkiej
Atletyki. Dzięki realizacji projektu uczestnicy poznali
alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,
rozwinęli przez zajęcia sportowe umiejętności
interpersonalne
w
szczególności:
nawiązywania
kontaktów, właściwego traktowania innych, radzenia
sobie z konfliktami oraz współpracy w grupie.
Uczestnicy poprawili swoją sprawność fizyczną,
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8.

Stowarzyszenie Sympatyków
„Jedynki” w Jarocinie
ul. Franciszkańska 1
63-200 Jarocin

Obóz sportowy dla 7.000,00 zł
młodzieży
uzdolnionej sportowo
z
Powiatu
Jarocińskiego

9.

Towarzystwo Krzewienia Sportu
„Siatkarz” w Jarocinie
ul. Brzozowa 3
63-200 Jarocin

Obóz sportowy dla 4.000,00 zł
dzieci i młodzieży

10. Stowarzyszenie Przyjaciół
„Dwójki”

Obóz
przysposobienia

2.255,00 zł

nawiązali nowe znajomości oraz zintegrowali się z
uczestnikami obozu, zapoznali się z walorami czynnego
spędzania wolnego czasu oraz poznali walory
turystyczne okolic Pucka.
Czas trwania obozu: 8 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 15.
Wsparcie Podczas obozu młodzież rozwijała ogólną sprawność
fizyczną poprzez organizację zajęć sportowych
w formach specjalistycznych i rekreacyjnych.
Propagowanie walorów zdrowotnych aktywnego
wypoczynku na świeżym powietrzu poprzez pogadanki,
organizacje zajęć na świeżym powietrzu. Kształtowanie
wśród młodzieży zamiłowania do uczestnictwa
w zajęciach sportowych w formach rekreacyjnych –
organizacja zajęć gry w tenisa stołowego, zabaw
na śniegu, udział w zajęciach z LA. Integracja uczniów
w czasie zorganizowanych form wypoczynku –
organizacja ognisk, grupowe wyjazdy do kina,
rywalizacja
zespołowa
w
formie
zabawowej.
Zainteresowanie uczestników turystyką krajoznawczą.
Przygotowanie młodzieży do udziału w zawodach
sportowych w roku szkolnym 2018/2019. Kształtowanie
wśród młodzieży świadomych wyborów zachowań –
pogadanki, filmy edukacyjne. Kształtowanie cech
motorycznych, hartowanie, wzmacnianie zdrowia.
Czas trwania obozu 8 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 25.
Wsparcie Obóz dla dzieci pozwoliły na szkolenia w zakresie piłki
siatkowej, a także na poprawę sprawności fizycznej,
kształtowanie właściwych postaw i kultury osobistej,
promocja aktywnego wypoczynku, nauka umiejętności
technicznych,
muzycznych,
pływackich,
przeciwdziałanie
niekorzystnych
zachowań
patologicznym oraz rozwijanie zasady „fair play”
Czas trwania obozu:7 dni
Liczba osób uczestniczących w obozie: 28.
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ul. Franciszkańska 2
63-200 Jarocin

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

obronnego

W
zakresie
organizacji
wypoczynku letniego
i zimowego dla dzieci
i
młodzieży
uzdolnionej sportowo

Razem

Wsparcie Podczas obozu uczniowie zdobyli i uzupełnili wiedze z
zakresu przysposobienia wojskowego oraz praktyczne
umiejętności w posługiwaniu się bronią strzelecką,
sprzętem wojskowym (OP-1, wojskowymi środkami
łączności, przyrządami do wykrywania skażeń i
promieniowania). Uczniowie podnieśli swoją sprawność
fizyczną poprzez codzienną zaprawę poranną, biegi
terenowe, zajęcia poligonowe, zajęcia z terenoznawstwa i
pierwszej pomocy.
5.000,00 zł
Czas trwania obozu: 8 dni
Liczba osób uczestniczących w obozie: 50.
Wsparcie Podczas obozu uczestnicy zostali przygotowani do
zawodów sportowych organizowanych przez SZS
Wielkopolska. Wśród młodzieży ugruntowany został
zdrowy styl życia, bez nałogów i używek oraz uzyskany
został wyskoki poziomo cech motorycznych, hartowania,
wzmacniania
zdrowia.
Uczestnicy
rozwinęli
indywidualne, pozytywne cechy charakteru i promowali
Powiat Jarociński. Dzięki projektowi dzieci z rodzin
uboższych i z problemami alkoholowymi miały
zagwarantowane atrakcyjny wypoczynek wakacyjny.
46.255,00 zł
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Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie w roku 2018
w ramach konkursu ofert, podpisał 42 umowy.
W ramach konkursu ofert, wpłynęło 61 wniosków.
Brak środków w budżecie, a także błędy merytoryczne oraz rachunkowe nie pozwoliły
na otrzymanie dotacji przez 19 oferentów w poszczególnych zadaniach:
- 8 ofert z zakresu kultury,
- 8 ofert z zakresu sportu,
- 3 ofert z zakresu wypoczynku.
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 Jarocińskiego 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 wybrał i zawarł umowę
z Stowarzyszeniem dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Miś" na czas 02.01.2017. r. - 31.12.2019 r.
Lp.
1.
2

Rok
2017
2018

Kwota dotacji
684 720,00 zł
923 341,60 zł
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Rozdział IV
Podsumowanie
Zarząd

Powiatu

Jarocińskiego

na

realizację

zadania

publicznego

w 2018 roku przekazał kwotę 168.700,00 zł oraz 923 341,60 zł na realizację zadań wieloletnich.
Natomiast w roku 2017 na realizację zadania publicznego została przekazana kwota
175.500,00 zł oraz 977.990,13 zł na realizację zadań wieloletnich.
Wszystkie organizacje pozarządowe, którym zlecono w roku 2018 realizację zadań publicznych
wraz z przekazaniem dotacji na ten cel w drodze konkursu ofert, przedłożyły prawidłowe sprawozdania
z realizacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania. Jedna organizacja, która otrzymała dotację zrezygnowała z realizacji zadania i zwróciła dotację.
Sprawozdanie

z

realizacji

Programu

Współpracy

Powiatu

Jarocińskiego

z Organizacjami Pozarządowymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2018 jest dokumentem
podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Sporządziła: Patrycja Zydorczak
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