Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2011 roku
Organizacje

pozarządowe

są

ważnym

Trzcianeckiego w realizacji jego zadań

partnerem

Powiatu

Czarnkowsko-

statutowych. Samorząd Powiatu współpracuje

z sektorem pozarządowym zlecając realizację zadań publicznych powiatu z przekonaniem,
że organizacje pozarządowe znając potrzeby lokalne mogą realizować je skuteczniej
i efektywniej. Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi opisywane są corocznie w programie współpracy Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego. Organizacje pozarządowe zgodnie z zasadą partnerstwa brały udział
we współtworzeniu programu współpracy na 2011 rok, m.in. poprzez zgłaszanie swoich
propozycji i uwag do zamieszczonego na stronie internetowej powiatu projektu programu.
Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwałą Nr XLVII/327/2010 z dnia
26 października 2010 r. przyjęła „Program współpracy

Powiatu Czarnkowsko-

Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2011”
Głównym celem Programu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie
stopnia zaspokajania potrzeb społecznych. Cel ów realizowany był w formie współpracy
finansowej i pozafinansowej, obejmującej następujące sfery pożytku publicznego:
1. sport, kulturę fizyczną i turystykę,
2. edukację ekologiczną.
3. bezpieczeństwo i porządek publiczny,
4. pomoc społeczną,
5. promocję i ochronę zdrowia,
6. wspieranie osób niepełnosprawnych.
Współpraca o charakterze finansowym powiatu z organizacjami polegała na zlecaniu zadań
publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie zadań odbywało
się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.,
Nr 234, poz.1536 ze zm.).
W 2011 roku Zarząd Powiatu ogłosił 2 otwarte konkursy ofert oraz w trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert powierzono realizację 1 zadania publicznego.
Pierwszy konkurs ogłoszony został 13 stycznia 2011 r. (Uchwala Nr 15/2011 Zarządu
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 13.01.2011 r. ),

ogłoszenie o konkursie

zamieszczone zostało na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.
W ogłoszeniu przedstawiono rodzaje zlecanych zadań publicznych oraz planowaną wysokość
środków przeznaczonych na ich realizację:
1.

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej , sportu i turystyki

2.

z zakresu pomocy społecznej oraz działania na rzecz integracji

- 77.500,00 zł

osób w wieku emerytalnym, starszych , niepełnosprawnych

- 15.000,00 zł

3.

z zakresu promocji i ochrony zdrowia

- 1.000,00 zł

4.

z zakresu porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym

- 4.500,00 zł

5.

z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

- 1.500,00 zł

6.

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

-

7.

z zakresu edukacji ekologicznej i zasad zrównoważonego
rozwoju

500,00 zł

- 25.000,00 zł

Określono również warunki i terminy realizacji zadań, zasady przyznawania dotacji, terminy
składania ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert. Ustalono, że
dotacja może zostać przyznana w wysokości do 85% kosztów realizacji projektu.
Na ogłoszony konkurs wpłynęło 25 ofert na wymienione poniżej zadania:
1.

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej , sportu i turystyki

2.

z zakresu pomocy społecznej oraz działania na rzecz integracji

- 14 ofert

osób w wieku emerytalnym, starszych , niepełnosprawnych

-

6 ofert

3.

z zakresu promocji i ochrony zdrowia

-

1 oferta

4.

z zakresu porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym

-

1 oferta

5.

z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

-

1 oferta

6.

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

-

1 oferta

7.

z zakresu edukacji ekologicznej i zasad zrównoważonego
-

1 oferta

rozwoju

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu zasięgał opinii
Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty, powołanej Uchwałą

Nr 24/2011

Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 10 lutego 2011 r., w skład której
poza

przedstawicielami organu wykonawczego wchodzili również przedstawiciele

organizacji pozarządowych.
Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym oraz
merytorycznym. Ostatecznie pozytywnie zaopiniowano i przyznano dotacje na ogólną
kwotę – 103.200,00 zł dla 21 organizacji na realizację 22 zadań.
Po przyznanych dotacjach, na etapie zawierania umów, jedna z organizacji zrezygnowała
z realizacji oferowanego zadania, był to Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych
w Trzciance, który otrzymał dotację w wysokości 2.000,00 zł., jednak ze względów
finansowych związanych z brakiem pozyskania planowanych środków, klub odstąpił od
zawarcia umowy .
Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego ogłoszony
został na podstawie Uchwały Nr 39/2011 Zarządu Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego z dnia 17 marca 2011 r. na zadania:
1. z zakresu działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych - planowana kwota
na realizację zadania – 2.800,00 zł
2. z zakresu edukacji ekologicznej i zasad zrównoważonego rozwoju – planowana
kwota na realizację zadania – 10.000,00 zł
Na zadanie nr 1 wpłynęło 5 ofert natomiast na zadanie nr 2 wpłynęła 1 oferta.
Ostatecznie Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 57/2011 z dnia 14.04.2011 r. zatwierdził przyznane
dotacje na realizację zadania nr 1 dla 3 organizacji na ogólną kwotę 2.800,00 zł. a zadania
nr 2 dla 1 organizacji na kwotę 10.000,00 zł.
Poza otwartymi konkursami ofert Zarząd Powiatu na złożoną ofertę przez Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat” w Czarnkowie realizacji zadania publicznego w trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert powierzył realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji
inwestycyjnej mającej na celu

przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz

dokumentacji związanej z rozbudową monitoringu i planowanym zakupem kamer” i przyznał
dotację w kwocie 5.000,00 zł.

Z organizacjami, które otrzymały dotacje zawarte zostały umowy na realizację zadań.
W sumie w 2011 roku zrealizowanych zostało 26 umów na łączną kwotę – 119.000,00 zł.
Po zakończeniu realizacji zadań organizacje złożyły sprawozdania końcowe z wykorzystania
przydzielonych środków, z których wynika, że przydzielone środki zostały wykorzystane
w całości. W wielu przypadkach do sprawozdań dołączone zostały fotografie, szczegółowe
relacje, artykuły z prasy ukazujące ogromne zainteresowanie społeczeństwa organizowanymi
imprezami i prowadzoną działalnością.
Zestawienie wykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe oraz wyszczególnienie
realizowanych zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Współpraca pozafinansowa polegała w znacznym stopniu na:
a) wzajemnym

informowaniu

się

o

planowanych

kierunkach

działania

i współdziałania w celu ich zharmonizowania,
b) konsultowaniu programu współpracy,
c) tworzeniu w miarę występujących

potrzeb wspólnych komisji

złożonych

z przedstawicieli organizacji i Powiatu (np. komisje konkursowe),
d) współudział w organizowaniu konferencji i szkoleń (udostępnianie sali, pomoc
w przygotowywaniu materiałów, udostępnianie artykułów biurowych),
e) prowadzenie doradztwa i informacji związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń
(współpraca prowadzona jest na bieżąco),
f) pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów

z innymi

instytucjami w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność.
Również w celu lepszego przepływu informacji wszelkie bieżące informacje zamieszczane
są na stronie

internetowej Powiatu. W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce

„organizacje pozarządowe” zamieszczane są informacje o ogłaszanych konkursach dla
organizacji, rozstrzygnięciach, konsultacjach społecznych. Zainteresowane osoby mogą też
zapoznać się z programem współpracy na dany rok oraz skorzystać z aktualnych druków
oferty, sprawozdania, umowy. Na stronie tej zamieszczony jest również wykaz stowarzyszeń
działających na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,

uzupełniany

o nowe

stowarzyszenia, w miarę otrzymywanych informacji o rejestracji lub zachodzących zmianach
w działalności.

W 2011 r. udzielono także wsparcia finansowego na działalność Ochotniczych Straży
Pożarnych w Powiecie.
Z planowanej kwoty 15.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę – 14.972,59 zł.
Zestawienie wykorzystania środków finansowych na działalność OSP stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

Również na działalność członków Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy
Górników Zarząd Koła w Czarnkowie związaną z uczestnictwem

w uroczystościach

organizowanych na terenie Powiatu przeznaczono kwotę 1.200, 00 zł. (zakup wiązanek
okolicznościowych, wieńców, artykułów mundurowych).
Podsumowując, należy stwierdzić, że założenia programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi w 2011 roku, i określone zadania priorytetowe zostały w pełni zrealizowane.
Zawarte w nim zadania przeznaczone do realizacji przez wyłonione w formie konkursu, jak
i poza konkursem, zostały zrealizowane.
Działania organizacji obejmowały m.in.:
organizację zajęć ogólnorozwojowych z elementami współzawodnictwa sportowego
w szkołach i placówkach oświatowych,
organizację konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,
organizowanie działań służących integracji osób starszych, niepełnosprawnych
ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacja w tym środowisku, a także
podnoszenie jakości ich życia poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych
i integracyjnych,
wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i samodzielności osób
starszych,

niepełnosprawnych

poprzez

prowadzenie

zajęć

edukacyjnych,

rehabilitacyjno-ruchowych i pomocowych,
wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych promujących zachowania bezpieczne
na drogach, podczas imprez masowych, udzielania pomocy przedmedycznej oraz
przeciwdziałające patologiom społecznym,
propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.
Czarnków, dnia 12.04.2012 r.

Rozliczenie dotacji na realizację zadań publicznych w 2011 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe)
Zał. nr 1
Zadanie nr 1 – z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
Lp.
1.

Oferta
2.

Zadanie
3.

1.

TSD Sport Klub Sportowy Trzcianka
(oferta nr 6)

IX Turniej koszykówki ulicznej przy ulicznej muzyce

2.

Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Polska Wielkopolskie –
Poznań (oferta nr 13)

3.

4.

do sprawozdania
Klasyfikacja
budżetowa

Przyznana kwota

4.

5.

926 92605 2360

1.500

VII Ogólnopolski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych

2360

4.000

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe w Czarnkowie
(oferta nr 23)

Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez
organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych
i sportowo-rekreacyjnych oraz udział zawodników w
imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym,
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym

2360

26.000

Rowerowa Sekcja Turystyczna w
Czarnkowie
(oferta nr 12)
UKS „Płomień" Wieleń
(oferta nr 2)

Rowerowe Imprezy Turystyczno-Rekreacyjne

2360

2.200

VIII Ogólnopolski Maraton w Kolarstwie Górskim
„Michałki 2011"

2360

4.000

6.

Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Czarnkowie
(oferta nr 21)

Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez
organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych
i sportowo-rekreacyjnych oraz udział zawodników w
imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym,
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym

2360

26.000

7.

UKS „Kajak" Trzcianka
(oferta nr 24)

Udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych
o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnokrajowym,
międzynarodowym

2360

3.300

5.

8.

UKS przy Gimnazjum w Krzyżu
Wlkp.
(oferta nr 7)

Cykl Turniejów Piłki Siatkowej „Siatkówka na miedzy”

2360

2.000

9.

Wieleńskie
Stowarzyszenie
Sportowe im. Józefa Nojiego w
Wieleniu
(oferta nr 22)

XXX II Masowy Bieg im. Józefa Nojiego w Wieleniu

2820

4.000

10.

Wenus Jędrzejewo
(oferta nr 20)

Udział w wojewódzkiej lidze młodziczek starszych
i wielkopolskiej lidze minikoszykówki

2360

1.000

11.

Młodzieżowy Klub Sportowy LZS
TARZANI Wrzeszczyna
(oferta nr 11)

Organizacja V Masowego Biegu im. Jana Welki

2360

500

12.

UKS „Orzeł” Gulcz
(oferta nr 5)

Organizacja VII Nadnoteckiego Turnieju Piłki Nożnej
Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych GULCZ CUP
2011

2360

500

13.

UKS „Orzeł” Gulcz
(oferta nr 4)

Udział w zawodach sportowych o zasięgu regionalnym
i wojewódzkim (turniej piłki nożnej „Orange Cup – XI Puchar
im. Marka Wielgusa)

2360

500

Razem

75.500

Zadanie nr 2 – z zakresu pomocy społecznej oraz działania na rzecz integracji osób w wieku emerytalnym, osób starszych, niepełnosprawnych
1.

2.

3.

1.

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków w Czarnkowie
(oferta nr 3)

Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz działania na
rzecz osób niepełnosprawnych
(prowadzenie działań
informacyjno-edukacyjnych)

2.

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy Czarnków
(oferta nr 17)

3.

4.

5.

853 85395 2360

1.500

Powiatowy piknik integracyjno-sportowy

2360

1.700

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarząd
Rejonowy z siedziba w Trzciance
(oferta nr 10)

Wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności
i samodzielności osób starszych, niepełnosprawnych poprzez
prowadzenie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjno-ruchowych
i pomocowych

2360

7.000

4.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Psychicznie Chorych i
Niepełnosprawnych Intelektualnie
„EMPATIA” w Trzciance
(oferta nr 16)

Aktywna integracja – wsparcie osób niepełnosprawnych
z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (WTZ Gębice)

2360

2.000

5.

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Miejski w Krzyżu Wlkp.
(oferta nr 6 – II konkurs)
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Serce Dziecka”
w Lubaszu
(oferta nr 4 – II konkurs)
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Serce Dziecka”
w Lubaszu
(oferta nr 5 – II konkurs)

Spotkanie integracyjne w Piecniku – „Zdrowo i wesoło”

2360

1.000

Zaśpiewajmy, zatańczmy razem z niepełnosprawnymi

2360

600

Festyn integracyjny „II Razem Łatwiej”

2360

1.200

6.

7

Razem

15.000

Zadanie nr 3 – z zakresu promocji i ochrony zdrowia
1.

1.

2.

3.

Stowarzyszenie Krzyskie
Towarzystwo „Amazonki” w Krzyżu
Wlkp.
(oferta nr 1)

Profilaktyka chorób nowotworowych

4.

5.

851 85195 2360

1.000

Zadanie nr 4 – z zakresu porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
1.

1.

2.

Stowarzyszenie
„Bezpieczny
Powiat” w Czarnkowie
(oferta nr 18)

3.

Wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych promujących
zachowanie bezpieczne na drogach podczas imprez
masowych, udzielanie pomocy przedmedycznej oraz
przeciwdziałającej patologiom społecznym

4.

5.

754 75495 2360

4.500

Zadanie nr 5 – z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
1.

1.

2.

Stowarzyszenie Absolwentów,
Wychowawców i Sympatyków
Liceum Ogólnokształcącego w
Czarnkowie
(oferta nr 14)

3.

Poznajemy Wielkopolskę cz. II– warsztaty edukacyjne dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego

4.

854 85495 2360

5.

1.500

Dotacja przyznana w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

1.

Stowarzyszenie „Bezpieczny
Powiat” w Czarnkowie

Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej mającej na celu
przeprowadzenie
prac
termomodernizacyjnych
oraz
dokumentacji związanej z rozbudową monitoringu i
planowanym zakupem kamer

754 75495 2360

5.000

Zadanie nr 7 – z zakresu edukacji ekologicznej i zasad zrównoważonego rozwoju
1.

2.

1.

Polskie Towarzystwo Ochrony
Przyrody „Salamandra” w Poznaniu
(oferta nr 15)

Ochrona bociana białego nad Notecią

3.

2.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec w Trzciance
(oferta nr 1 – II konkurs)

Powiatowy Obóz Edukacji Ekologicznej – VII edycja

4.

5.

900 90019 2360

6.500

2360

10.000

Zał. nr 2
do sprawozdania

OSP – wykorzystanie środków finansowych w 2011 r.
Klasyfikacja
budżetowa

754 75412 4210

754 75412 4300

kwota

237,20
262,70
226,49
400,00
378,00
814,26
492,00
894,90
3.000,00
422,38
363,93
Plan
- 7.500,00
Wykonanie - 7.491,86
Pozostało 8,14
700,00
62,73
88,56
5.000,00
649,44
980,00
Plan
- 7.500,00
Wykonanie - 7.480,73
Pozostało
- 19,27

( 15.000,00 zł)
przeznaczenie

Konkurs plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom” (nagrody)
Konkurs plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom” (nagrody)
Turniej wiedzy pożarniczej (nagrody)
Baner reklamowy
Turniej wiedzy pożarniczej (puchary)
Powiatowy Dzień Strażaka (statuetki)
Rocznice jednostek OSP (statuetki)
Rocznice jednostek OSP (statuetki)
Powiatowe zawody OSP (nagrody)
Puchary
Kalendarze

Powiatowy Dzień Strażaka – oprawa muzyczna
Tabliczki grawertony – jubileusze jednostek OSP
Medale okolicznościowe – jubileusze jednostek OSP
Obóz młodzieżowy dla członków OSP
Tabliczki grawertony
Usługa stolarska - szafa

