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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 2020 r. poz. 284) 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 18 października 2018 r. Rada Powiatu Jarocińskiego Uchwałą Nr LXV/422/18
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 2019. 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
Jarocińskim,
- poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, zwiększenie
aktywności organizacji,
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- otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienie 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,
- racjonalne wykorzystywanie środków publicznych,
- 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 2019

Zarządzeniem Nr 47/2018 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. zostały
określone formy przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy na rok 2019.
Dnia 30 sierpnia 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego
umieszczono ogłoszenie dotyczące konsultacji
pozarządowymi na rok 2019.

programu współpracy z organizacjami

Uwagi i propozycje można było kierować w formie

elektronicznej w terminie do 13 września 2018 roku. Dnia 30 sierpnia 2018 r. na stronie
głównej powiatu została umieszczona informacja o możliwości konsultowania programu.
Do dnia 30 sierpnia 2018 r. wpłynęła jedna uwaga do projektu uchwały.
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 20 września 2018 r. Jarocińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wydała
pozytywną opinię dotyczącą programu.
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Rozdział III
Konkurs ofert

Uchwałą nr 650/18 Zarząd Powiatu Jarocińskiego dnia 13 listopada 2018 r. ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Jarocińskiego o charakterze pożytku
publicznego w 2019 r. Na realizację zadań w budżecie powiatu została zabezpieczona kwota
w wysokości 175.800,00 zł. Organizacje do 10 grudnia 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 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,
c) na stronie internetowej organu administracji publicznej – www.powiat-jarocinski.pl.

Komisja do rozpatrywania Ofert w ramach otwartego konkursu ofert w 2019 roku
została powołana Zarządzeniem Nr 69/2018 Starosty Jarocińskiego dnia 7 grudnia 2018 roku.
Dnia 17 grudnia 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 2019 . W zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - wpłynęło 17 ofert, w zakresie wspierania osób
niepełnosprawnych – wpłynęła 1 oferta, ochrony i promocji zdrowia – 2 oferty,
upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz sportu - 17 ofert, w zakresie kultury
– 14 ofert. Łącznie wpłynęło 51 oferty. 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.
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Po posiedzeniu komisja przygotowała propozycję przyznania środków, które zostały
przedstawione Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.
Dnia 19 grudnia 2018 roku Jarocińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wydała
pozytywną opinię w sprawie podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert w 2019
roku.

1. Zestawienie udzielonych dotacji
Zarząd Powiatu Jarocińskiego Uchwałą Nr 26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
organizacjom pozarządowym oraz

podmiotom

prowadzącym

działalność

pożytku

publicznego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 zlecił
realizację zadań.
Na realizację zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych dofinansowanie
otrzymała 1 organizacja. Na ochronę i promocję zdrowia wybrano 1 projekt. W zakresie
kultury dofinansowano 11 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 7 organizacji.
Zarząd Powiatu Jarocińskiego do dyspozycji posiadała 175.800,00 zł. Postanowiono
przydzielić 31 organizacjom dotację na realizacje zadań, rozdysponowano kwotę 172.900,00
zł.
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2.Realizacja zadań w 2019 r.
W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 85311 § 2360
Ogólna kwota do podziału
- 2.700,00 zł
Łącznie przyznano kwotę
- 2400,00 zł
%
- 88,89 %
Lp.
Nazwa organizacji
Adres

1.

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

Nazwa zadania

„Bo ja tańczyć chcę”

Przyznana kwota dotacji

2.400,00 zł
Wsparcie

RAZEM

Efekty:

Uczestnicy imprezy – osoby niepełnosprawne zdobyły nowe
umiejętności taneczne oraz aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym
jako twórcy i odbiorcy kultury. Udział w imprezach pozwolił na
integrację osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością, a także
pozwolił im wyrazić siebie poprzez taniec, który pozwala na
doświadczenie potencjału ekspresji oraz poszerzenie świadomości
swojego ciała. Uczestniczy korzystali również z warsztatów tanecznych
prowadzonych przez instruktora tańca. W zadaniu udział wzięło 11
placówek, które na co dzień zajmują się osobami niepełnosprawnymi,
a także osobami wykluczonymi społecznie

2.400,00 zł

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

- 3.200,00 zł
- 600,00 zł
- 18,75 %

Lp.

Nazwa organizacji
Adres

1.

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

Nazwa zadania

Edukacja tania terapia
onkologiczna

RAZEM

Przyznana kwota dotacji

600,00 zł
Wsparcie

600,00 zł

Efekty:

W ramach zadania zostały zorganizowane 2 wykłady edukacyjne
w zakresie chorób nowotworowych w celu zwrócenia uwagi
uczestników na tak ważny temat jak walka z nowotworem, poprzez
obniżenie lęku przed nowotworem, akceptacja działań prozdrowotnych
w tym badań przesiewowych, szczepień ochronnych, znajomość
objawów nowotworowych, metody leczenia, a także postawa
społeczna wobec osób chorych na raka.
W wykładach udział wzięło 40 osób.

W zakresie kultury 92105 § 2360
Ogólna kwota do podziału
- 79.700,00 zł
Łącznie przyznano kwotę
- 79.675,00 zł
%
- 99,97 %
Lp.
Nazwa organizacji
Adres
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

10 lat rewitalizacji
Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia
w Golinie

14.400,00 zł

Organizacja
Wielkopolskiego VI
Turnieju Klas Policyjnych
im. Jana Kubiaka

4.275,00 zł

Muzealne Inicjatywy Śmiełowskie MIŚ
Śmiełów 1
63-210 Żerków

Noc Muzeów
w Muzeum Adama
Mikiewicza w Śmiełowie,
18-19 maja 2019

11.000,00 zł

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

XXII Międzynarodowe
Spotkania
Folklorystyczne

11.000,00 zł

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

XI Festiwal Piosenki
Młodzieżowej „Śpiewaj i
walcz!” – Golina 2019

3.700,00 zł

Stowarzyszenie „Nasza Wspólnota” im.
Księdza Szczepana Toboły w Golinie
ul. Wolności 38
Golina
63-200 Jarocin
Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki”
ul. Franciszkańska 2
63-200 Jarocin

Efekty:

Publikacja 600 szt. Albumu o Sanktuarium
w czasie rewitalizacji oraz jego historii w fotografii.

w

Golinie

Wsparcie

Wsparcie
zwrot 25,00 zł

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie

Turniej Klas Policyjnych im. Jana Kubiaka, w którym udział wzięło
13 szkół o profilu policyjnym województwa wielkopolskiego –
39 uczniów oraz 13 opiekunów. Zawody odbyły się w sportowej
atmosferze i rywalizacji fair play. Uczniowie nawiązali między sobą
nowe znajomości, a także dzięki rywalizacji sprawdzili swoje
umiejętności oraz je udoskonali tj. wiedza z I pomocy, strzelanie,
rzut granatem, tor sprawnościowy, nocny marsz. Uzyskane wyniki
mogli porównać do wyników swoich rówieśników. Opiekunowie
mogli podzielić się doświadczeniem w prowadzeniu klas
policyjnych. Ponadto uczestnicy mieli okazję wziąć udział w lekcji
historii na temat pomordowanych policjantów przez NKWD.
W Nocy Muzeów odbył się recital Ewy Błaszczyk, koncert
zespołów: Affabre Concinui i Muscady String Quartet oraz
warsztaty dla dzieci. Programowi towarzyszyły projekcje filmów
animowanych „Muzeum utracone”.
Była to 13 edycja wydarzenia, która przez te wszystkie lata poszerza
wiedzę o Mickiewiczu, jego poezji, muzyce i sztuce. Z roku na rok
Muzeum odwiedza coraz więcej osób z Polski, jak i z zagranicy. Są
też osoby, które chętnie wracają na Noc Muzeów.
Z otrzymanej dotacji zorganizowano 4 koncerty oraz wystawy
sztuki ludowej w celu promowania kultury ludowej, kultywowania
tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego, kształtowania
patriotyzmu. W występach zaprezentowało się 12 zespołów, w tym
3 zagraniczne Uczestnicy, jak i widzowie mogli zapoznać się
z tańcami, pieśniami i muzyką z różnych regionów Polski, a także
innych państw. Łącznie w zadaniu dział wzięło ok. 500 osób.
XI Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Śpiewaj i walcz!”, w którym
udział wzięło ok. 240 uczestników którzy byli podzieleni na cztery
kategorie i trwał 3 dni -2 dni przesłuchania, a w ostatnim dniu odbył
się koncert z udziałem gwiazdy Sarsy. Festiwal skierowano do
uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), gimnazjalnych,
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

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

Festiwal Muzyki
Organowej
i Kameralnej
w Jarocinie. XVI edycja

5.000,00 zł

Stowarzyszenie Absolwentów
i Wychowanków Państwowego
Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza
Kościuszki w Jarocinie
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne
im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w
Jarocinie
ul. Rynek - Ratusz 1
63-200 Jarocin

„Książka jubileuszowa
z okazji 100-lecia szkoły
„ – I LO im. T.
Kościuszki w Jarocinie

21.160,00 zł

historiajarocina.pl 3

2.500,00 zł

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

Historia koleją się toczy

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

Ocalić od zapomnienia

Fundacja Wsparcia i Rozwoju

Jarmark Wielkanocny

Wsparcie

ponadgimnazjalnych oraz udział wzięły zespoły wokalnoinstrumentalne. Poprzez udział laureatów w koncercie, najlepsi
wokaliści
zarejestrowali
swoje
utwory
konkursowe
w profesjonalnym studiu nagrań.
Przedstawienie różnych gatunków i form muzycznych,
przedstawienie wybitnych dzieł i artystów, zainteresowanie
mieszkańców historią, podniesienie kompetencji muzycznych
mieszkańców ziemi jarocińskiej, wyrobienie wśród społeczeństwa
wyrafinowanego gustu muzycznego. W koncertach udział wzięło
ok. 200 osób.
Wydano 800 szt. Monografii Liceum Ogólnokształcącego
w Jarocinie 1919-2019 pod redakcją Jerzego Kołackiego.

Wsparcie

Wsparcie

2.000,00 zł
Wsparcie

2.100,00 zł
Wsparcie

2.565,00 zł

Portal historiajarocina.pl został stworzony dla mieszkańców w celu
popularyzacji historii miasta Jarocin i ziemi jarocińskiej. Przekazuje
rzetelną wiedzę i edukuje poprzez archiwalne zdjęcia, artykuły oraz
dokumenty. W 2019 r. ukazało się 60 historycznych wpisów
dotyczących ziemi jarocińskiej oraz ok. 80 fotografii archiwalnych
ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jarocinie oraz osób
prywatnych. Szacunkowa liczba osób korzystających z portalu to
ok. 2000.
Projekt pozytywnie wpłynął na zwiększenie wiedzy mieszkańców
regionu oraz turystów na temat Powstania Wielkopolskiego i historii
kolejnictwa. Zostały przeprowadzone lekcje historii w muzeum dla
grup przedszkolnych i szkolnych, w których udział wzięło ok. 160
os. Ponadto została zorganizowana wystawa z prezentacją
multimedialną o Powstaniu Wielkopolskim w ramach przejazdu
pociągu powstańczego, który odwiedził Mieszków, Żerków,
Orzechowo i Koźmin – ok. 300 os. W ramach drzwi otwartych
i wycieczek udział wzięło ok. 170 os. Został zorganizowany
również Festyn z okazji Dnia Kolejarza w którym uczestniczyło ok.
2000 os.
Zorganizowano i przedstawiono widowisko słowno – muzyczne
przez sekcję słowno – muzyczną dla mieszkańców Powiatu
Jarocińskiego, a także dla członków JUTW z okazji Dnia Seniora.
Podczas występów zostały przedstawione teksty piosenek,
twórczość i dorobek artystyczny, a także omówiono nieznane fakty
z biografii twórców i wykonawców, którzy tworzyli i żyli w latach
1918-2018, by ich utwory nie zostały zapomniane.
Zadanie miało na celu kultywowanie oraz propagowanie tradycji
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w Żerkowie

„Antrejka”
ul. Jarocińska 31/2
63-210 Żerków

Wsparcie

Razem

wielkanocnych regionu oraz integracja społeczności lokalnych.
Jarmark był okazją do promocji prac rękodzielnictwa artystycznego
wykonanych podczas warsztatów artystycznych, przygotowanie
tradycyjnych potraw, które zostały podane na ozdobionych stołach
wielkanocnych.
W warsztatach uczestniczyło ok. 90 osób,
a w Jarmarku udział wzięło ok. 1100 os.

79.700,00 zł

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa 92605 § 2360 - wsparcie
Ogólna kwota do podziału
- 30.200,00 zł
Łącznie przyznano kwotę
- 28.200,00 zł
%
- 93,38 %
Lp.
Nazwa organizacji
Adres
1.

2.

3.

4.

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

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

Wspieranie
i upowszechniania kultury
fizycznej
i sportu

2.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo
Jarocin
ul. Franciszkańska 1
63-200 Jarocin
Uczniowski Klub Sportowy
„Komorzanka”
Komorze Przybysławskie 18
63-210 Żerków

Taekwondo – postaw na
sport, nie na życie on-line

3.000,00 zł

„Mali –Wielcy sportowcy
kulturalnie i aktywnie” –
propagowanie aktywnych
form spędzania wolnego
czasu
Od Hultaja do Samuraja

3.200,00 zł

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

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie

2.000,00 zł
Wsparcie

Efekty

Zajęcia kształtujące charakter młodego człowieka, poprawę
motoryki i umiejętności technicznych, a przez naukę i wykłady
pogłębienie 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. W zadaniu udział
wzięło 26 dzieci.
W treningach sportowych udział wzięło ok. 60 zawodników. Zajęcia
mają na celu poprawienie zdrowia fizycznego i psychicznego. Nauka
samoobrony poprawiła
poczucie
bezpieczeństwa.
Udział
w treningach ograniczył korzystanie z internetu.
Prowadzenie zajęć sportowych z sekcji tenisa stołowego i warcaby
dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Powiatu Jarocińskiego. Poprzez
organizację zawodów, turniejów uczestnicy mogli rozwijać swoje
umiejętności, integrować się, promować zdrowy styl życia, rozwijać
aktywność twórczą, pamięć i uwagę.
Propagowanie Judo wśród dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu
życia w celu ochrony przed nadwagą oraz innymi chorobami
cywilizacyjnymi. Poprzez uprawianie judo poprawia się sprawność
psychofizyczną oraz utrzymuje zdrowie fizyczne i psychiczne
w dobrej kondycji. Poprzez treningi uczestnicy mogą wyładować
swoją energię, poprawić sprawność, a także zmniejsza się agresja
i przemoc. Uczestniczy mogli korzystać z zajęć Judu, a także
uczestniczyć w wykładach nt. niebezpieczeństw wynikających
z nadwagi oraz uczestniczyć w zawodach sportowych, a także brać
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

Prowadzenie szkółki
Pirania

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

Rekreacja ruchowa –
ćwiczenia i zabawa

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

II Otwarte Mistrzostwa
Wielkopolski Masters w
L.A. – Biegi i skoki

3.000,00 zł

Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny
Jarocin
ul. Franciszkańska 1
63-200 Jarocin

Szkolenie lekkoatletyczne
w Powiecie Jarocińskim

5.000,00

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

Prowadzenie szkółek
sportowych
w taekwondo olimpijskim
dla dzieci i młodzieży
z terenu Powiatu
Jarocińskiego
Prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć dla
dzieci i młodzieży

2.000,00 zł

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

4.000,00 zł
Wsparcie

3.000,00 zł
Wsparcie

Razem

Wsparcie

wsparcie

udział w turniejach. Ok. 50 dzieci i młodzieży brało udział
w zadaniu.
Udział dzieci w naukach pływania, a także doskonalenie pływania.
Podczas zajęć dzieci oswajały się z wodą, 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 50 dzieci.
20 godzin zajęć gimnastycznych dla ok. 20 seniorów oraz zajęcia na
krytej pływalni. Ponadto został zorganizowany wyjazd do Uniejowa
dla 48 osób oraz ośmiogodzinny piknik integracyjno – sportowy,
w którym uczestniczyło ok. 90 osób. Głównym założeniem projektu
było umożliwienie seniorom zorganizowanie aktywnego spędzania
wolnego czasu oraz integracja rówieśników w celu ograniczenia
bierności i samotności wśród osób starszych, a także poprawa
jakości życia osób starszych.
Na stadionie lekkoatletycznym im. Janusza Jajczyka
w Żerkowie odbyły się II Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski
Masters w Lekkiej Atletyce, podczas których zawodnicy
rywalizowali w konkurencjach biegowych i skocznościowych. W
zadaniu udział wzięło 46 sportowców.
50 zawodników brało udział w szkoleniach prowadzonych przez
kadrę trenerską. Zajęcia odbywały się 5/6 razy w tygodniu i trwały
dwie godziny. Uczestnicy zadania startowali w różnych zawodach
lekkoatletycznych. Zadania miało na celu rozwój cech charakteru,
poprawę sprawności fizycznej i aktywne spędzania wolnego czasu.
Klub z przyczyn organizacyjnych zrezygnował z przyznanej dotacji

Wsparcie

3.000,00 zł
Wsparcie

Treningi odbywały się pod okiem instruktorów, co sprawiło, że
dzieci i młodzież nabywały lub udoskonaliły swoje umiejętności
związane z grą w piłkę siatkową. Zawodnicy brali udział
w zawodach organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki
Siatkowej. W zajęcia uczestniczyło 30 osób, które odbywały się 5
razy w tygodniu i trwały dwie godziny. . Zajęcia sportowe były
połączone z programem profilaktycznym w celu promocji zdrowego
trybu życia.

30.200,00 zł
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W zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa 92605 § 2360 - powierzenie
Ogólna kwota do podziału
- 26.000,00 zł
Łącznie przyznano kwotę
- 26.000,00 zł
%
- 100,00 %
Lp.
Nazwa organizacji
Adres
1.

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

Nazwa zadania

Organizacja imprez
sportowych
z Kalendarza Szkolnego
Związku Sportowego
„Wielkopolska” dla
młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych

Przyznana kwota dotacji

26.000,00 zł
Powierzenie

Razem

Efekty

W imprezach sportowych udział wzięło ok. 180 zawodników szkół
ponadgimnazjalnych. Sportowa atmosfera zawodów i rywalizacji
w duchu fair play ukazała uczniom właściwe walory udziału
w 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. Szkoły Powiatu Jarocińskiego poprzez udział
w zawodach zbierały punkty do klasyfikacji generalnej szkół
województwa wielkopolskiego.

26.000,00 zł

W zakresie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 85412 § 2360
Ogólna kwota do podziału
- 34.000,00 zł
Łącznie przyznano kwotę
- 34.000,00 zł
%
- 100,00 %
Lp.
Nazwa organizacji
Adres
1.

2.

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

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

Organizacja obozów z
programem
profilaktycznym lub
socjoterapeutycznym dla
dzieci i młodzieży

3.000,00 zł

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

Organizacja aktywnego
wypoczynku dla sekcji
taekwondo Jarocin

3.00,00 zł

Wsparcie

Wsparcie

Efekty

Czas trwania obozu 8 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 30.
Podczas obozu były prowadzone systematyczne zajęcia kształtujące
charakter młodego człowieka, motorykę i umiejętności techniczne.
Zawodnicy brali udział w wykładach dotyczących zagadnień
piłkarskich. Udział w obozie pozwolił na budowanie więzi
i kształtowanie wzorców zachowań, wzmocnił poczucie własnej
wartości, opanowanie umiejętności piłkarskich.
Czas trwania obozu 7 dni- obóz zimowy, 10- dni – obóz letni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 10.
Podczas obozu młodzież nauczyła się zasad współżycia w grupie,
świadczenia
bezinteresownej
pomocy
innym,
integracja
uczestników, a także nauka samodzielności i kreatywnego myślenia
oraz rywalizacji sportowej w duchu Fair Play. Wypoczynek pozwolił
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3.

4.

5.

6.

7.

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

Organizacja obozu
sportowo – rekreacyjnego
w Wągrowcu

7.000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki”
ul. Franciszkańska 2
63-200 Jarocin

Obóz przysposobienia
obronnego

2.255,00 zł

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

Obóz sportowy dla
młodzieży uzdolnionej
sportowo z Powiatu
Jarocińskiego

7.000,00 zł

Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny
Jarocin
ul. Franciszkańska 1
63-200 Jarocin

„W drodze na szczyt” –
obóz sportowy dla
młodzieży uzdolnionej
sportowo z Powiatu
Jarocińskiego

8.000,00 zł

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

Obóz sportowy dla dzieci
i młodzieży

3.745,00 zł

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie

Wsparcie

Razem

na regenerację psychofizyczną. Omówione zostały aspekty
przeciwdziałania uzależnieniom.
Czas trwania obozu 7 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 27.
Udział w obozie pozwolił na poznanie zasad organizacji czasu
wolnego w okresie ferii letnich oraz formy aktywnego spędzania
wolnego czasu. Poprzez zajęcia rekreacyjno – sportowe dzieci
poprawiły swoją sprawność i poziom kondycji psychofizycznej.
Czas trwania obozu 7 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 34.
Uczestnicy
obozu
mieli
możliwość
sprawdzenia
się
w różnych sytuacjach życia wojskowego, poznania nawyków
dyscypliny wojskowej, nauka posługiwania się sprzętem
wojskowym.
Czas trwania obozu 10 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 16.
W czasie obozu młodzież została przygotowana do Mistrzostw
Polski w trakcie zajęć sportowych, aktywny wypoczynek na
świeżym powietrzu. Zajęcia odbywały się 3 razy dziennie po
2 godziny.
Czas trwania obozu 10 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 19.
W czasie obozu młodzież została przygotowana do Mistrzostw
Polski w trakcie zajęć sportowych, aktywny wypoczynek na
świeżym powietrzu. Zajęcia odbywały się 3 razy dziennie po
2 godziny.
Czas trwania obozu 8 dni.
Liczba osób uczestniczących w obozie 21.
Podczas obozu uczestnicy mieli możliwość podniesienia sprawności
motorycznej, umiejętności siatkarskich oraz integracja grupy
zawodniczek, kształtowanie właściwych postaw i zachowań,
zaszczepienie nawyku spędzania wolnego czasu przez aktywność
sportową, profilaktyka przeciw uzależnieniom, wpajanie aktywnego
wypoczynku oraz propagowanie zasady fair play, poszerzenie
umiejętności pracy w grupie.

26.850,00 zł
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Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie w roku 2019 w ramach konkursu ofert, podpisał 31 umów.
W ramach konkursu ofert, wpłynęło 51 wniosków.
Brak środków w budżecie, a także błędy merytoryczne oraz rachunkowe nie pozwoliły na otrzymanie dotacji przez 20 oferentów w poszczególnych
zadaniach:
- 1 oferta w zakresie zdrowia,
- 3 oferta w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych,
- 6 ofert z zakresu kultury,
- 10 ofert z zakresu wypoczynku.
3. Realizacja zadań wieloletnich

W ramach uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Jarocińskiego na
prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych przekazał następujące dotacje:

Lp. Rok
Kwota dotacji
1.
2017
684.720,00 zł
2.
2018
923.341,60 zł
3.
2019
1 086.199,50 zł
Ww. zadanie realizowało Stowarzyszenie dla dzieci i osób niepełnosprawnych „Miś” w Jarocinie.
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Rozdział IV
Podsumowanie

Zarząd

Powiatu

Jarocińskiego

na

realizację

zadania

publicznego

w 2019 roku przekazał kwotę 172.900,00 zł, oraz 1 086.199,50 zł na realizację zadań
wieloletnich.
Natomiast w roku 2018 na realizację zadania publicznego została przekazana kwota
168.700,00 zł oraz 923.341,60 zł na realizację zadań wieloletnich.
Wszystkie organizacje pozarządowe, którym zlecono w roku 2019 realizację zadań
publicznych wraz z przekazaniem dotacji na ten cel w drodze konkursu ofert, przedłożyły
prawidłowe sprawozdania z realizacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z
2018 r., poz. 2057).
Sprawozdanie

z

realizacji

Programu

Współpracy

Powiatu

Jarocińskiego

z Organizacjami Pozarządowymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2019 jest
dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi

oraz

pozostałymi

podmiotami

prowadzącymi

publicznego.

Opracowanie:
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie

działalność

pożytku

