Sprawozdanie
Zarządu Powiatu we Wrześni
z realizacji rocznego
„Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2011 rok”

WRZEŚNIA 2012

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536), Zarząd Powiatu
we Wrześni przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.
Prowadzenie aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zwanych też organizacjami non-profit lub trzecim sektorem jest jednym z elementów
sprawnego funkcjonowania samorządu na danym terenie. W celu jej realizacji tworzony
jest program, który określa cele, zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy powiatu
i organizacji pozarządowych.
Wszystkie ww. elementy zawarto w rocznym programie współpracy powiatu
wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 r., który został przyjęty przez Radę
Powiatu we Wrześni uchwałą nr 270/XLIII/2010 z dnia 21 października 2010 r.
Na terenie powiatu wrzesińskiego, wg stanu na dzień 31.12.2011 r. funkcjonowało
187 organizacji pozarządowych:
a) 119 stowarzyszeń posiadających osobowość prawną (w tym 31 Ochotniczych Straży
Pożarnych),
b) 10 stowarzyszeń zwykłych,
c) 12 fundacji,
d) 15 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej,
e) 31 uczniowskich klubów sportowych.
Osiemnaście organizacji działało w ramach Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu
Wrzesińskiego w sferze pomocy społecznej (stan na dzień 31.12.2011 r.).
Zgodnie z określonymi w programie współpracy priorytetowymi zadaniami publicznymi,
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłosił w 2011 r. trzy otwarte konkursy ofert na zlecenie
realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego z zakresu:
a) kultury, sztuki i ochrony tradycji – Uchwała nr 34/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 4 stycznia 2011 r.,
b) edukacji, kultury fizycznej i sportu – Uchwała nr 35/2011 Zarządu Powiatu
we Wrześni z dnia 4 stycznia 2011 r.,
c) pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, które zakończyły okres aktywności
zawodowej – Uchwała nr 61/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia
9 marca 2011 r.
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W celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert Zarząd Powiatu powołał trzy komisje
konkursowe (Uchwały nr: 40/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r., 50/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.
oraz 66/2011 z dnia 22 marca 2011 r.), w skład których weszli pracownicy starostwa
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji
W ramach ogłoszonego konkursu ofert z zakresu z zakresu kultury, sztuki i ochrony
tradycji wpłynęło 11 ofert, złożonych przez 8 organizacji pozarządowych, w następujących
obszarach:
a) propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów, festiwali:
recytatorskich,

literackich,

muzycznych,

wiedzy

o

Europie,

plastycznych,

fotograficznych, teatralnych i filmowych - 8 ofert,
b) kultywowanie

tradycji

ludowych

poprzez

wspieranie

działalności

zespołów

folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji słowiańskich - 2 oferty,
c) upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych,
połączonych z występami scenicznymi i koncertami -1 oferta,
d) wspieranie organizacji plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych – brak
ofert,
e) promocja kultury poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych w kościele
poewangelickim w Miłosławiu – brak ofert.
W ogłoszeniu określono, że na realizację powyższych zadań przeznaczono ogólną kwotę
30 000 zł bez podziału środków na poszczególne obszary.
Zarząd Powiatu we Wrześni, Uchwałą nr 55/2011 z dnia 15 lutego 2011 r., przyznał
środki budżetowe na zlecenie realizacji zadań publicznych w kwocie 28 000 zł, z podziałem
na:
Lp.

Nazwa zadania

Suma przyznanych
kwot

Propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów,
1.

festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, wiedzy o Europie,

14 000 zł

plastycznych, fotograficznych, teatralnych i filmowych.
Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności
2.

zespołów

folklorystycznych,

propagowanie

słowiańskich.
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historii

i

tradycji

14 000 zł

W ramach obszaru Propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów,
festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, wiedzy o Europie, plastycznych,
fotograficznych, teatralnych i filmowych przyznano środki na następujące zadania:

Lp.

Nazwa organizacji
Wielkopolskie Stowarzyszenie

1.

na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich

2.

Uczniowski Klub Sportowy
„Diabły”

Wnioskowana

Przyznana

kwota

kwota

Folklorystyczny „Na ludową nutę”

10 000 zł

3 000 zł

„Kultura ludowa nas łączy”

4 000 zł

1 000 zł

9 200 zł

5 000 zł

8 700 zł

5 000 zł

31 900 zł

14 000 zł

Nazwa zadania
Międzynarodowy Festiwal

Przygotowanie Chóru „Camerata”
3.

Chór „Camerata”

do koncertów, przeglądów
i festiwali

4.

Klub Twórczości Różnej
„Cóś Innego”

III Wrzesińskie Spotkania
Międzykulturowe Wrzesińskie
Spotkania z Kulturą Francji

Suma:

nie przyznano środków na realizację następujących zadań:

Lp.

Stowarzyszenie
1.

2.

Nazwa zadania

Wnioskowana
kwota

Anielska Choinka 2011

1 300 zł

Nazwa organizacji
„Pro Bono Familiae”
Stowarzyszenie Kobiet Gminy

Kobieta wiejska w obiektywie

Września „Wrzoski”

- konkurs fotograficzny

2 250 zł

Powiatowy Konkurs „Europa łączy nas”
3.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich

dla uczniów szkół podstawowych powiatu

1 000 zł

wrzesińskiego (II edycja)
4.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich

Konkurs fotograficzny dla młodzieży
powiatu wrzesińskiego „Moje miasto”

Suma:
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800 zł

5 350 zł

W ramach obszaru Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności
zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji słowiańskich przyznano środki
na następujące zadania:

Lp.

Nazwa organizacji

Towarzystwo
1.

Przyjaciół Grodu
w Grzybowie

2.

Nazwa zadania

Wnioskowana

Przyznana

kwota

kwota

15 000 zł

5 000 zł

23 060 zł

9 000 zł

38 060 zł

14 000 zł

Organizacja XII Międzynarodowego
Zjazdu Wojowników Słowiańskich Grzybowo 2011 „W bitewnym obozie
Słowian”

Uczniowski Klub

Prowadzenie zespołu pieśni i tańca

Sportowy „Diabły”

„Ziemia Wrzesińska”

Suma:

Natomiast w obszarze Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów
plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami nie przyznano środków
na realizację zadania:

l.p.

1.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Stowarzyszenie

Wrzesińskie Spotkania Karola Wojtyły - Jana Pawła II

„Pro Bono Familiae”

PWR JPII Upowszechnianie kultury - książka, wystawa

Wnioskowana
kwota
18 400 zł

Konkurs ofert z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu
W ramach ogłoszonego konkursu ofert z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu
wpłynęły 23 oferty złożone przez 15 organizacji pozarządowych, w następujących obszarach:
a) kolonie i obozy oraz inne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży
podczas ferii szkolnych i wakacji - 6 ofert,
b) „Kajakowa szkoła na Warcie” (3 dwudniowe edycje z noclegiem w ośrodku „Relax”
w Orzechowie) – brak ofert,
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c) „Wakacyjne igrzyska – Potrafisz? Sprawdź się!” (sześć edycji zawodów
na obiektach sportowych Wrześni, jednorazowo udział dzieci najmniej z 3 gmin
powiatu wrzesińskiego)- brak ofert,
d) organizacja imprez sportowo-rekreacyjno-edukacyjnych promujących wiedzę,
aktywność ruchową i zdrowy styl życia (festyny, konkursy, biegi, rajdy, spływy, itp.)
- 17 ofert.
W ogłoszeniu określono, że na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę
40 000 zł, z podziałem na poszczególne obszary. Dla porównania przedstawiamy wykaz
środków poniesionych w 2010 r. na realizację tych samych zadań.

Lp.

Środki poniesione

Środki przeznaczone

na realizację

na realizację

w 2010 r.

w 2011 r.

6 500 zł

14 000 zł

wsparcie

0 zł

3 000 zł

powierzenie

0 zł

3 000 zł

powierzenie

14 800 zł

20 000 zł

wsparcie

21 300 zł

40 000 zł

Nazwa zadania

Sposób
realizacji

Kolonie i obozy oraz inne formy spędzania
1.

czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas
ferii szkolnych i wakacji

2.
3.

„Kajakowa szkoła na Warcie”
„Wakacyjne igrzyska – Potrafisz? Sprawdź
się!”
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjno-

4.

edukacyjnych promujących wiedzę,
aktywność ruchową i zdrowy styl życia

Suma:

Zarząd Powiatu we Wrześni, Uchwałą nr 49/2011 z dnia 9 lutego 2011 r., przyznał środki
budżetowe na zlecenie realizacji zadań publicznych w kwocie 31 500 zł, z podziałem na:
Suma
Lp.

Nazwa zadania

przyznanych
kwot

1.

2.

Kolonie i obozy oraz inne formy spędzania czasu wolnego dzieci
i młodzieży podczas ferii szkolnych i wakacji
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjno-edukacyjnych promujących wiedzę,
aktywność ruchową i zdrowy styl życia
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11 500 zł
20 000 zł

W ramach obszaru Kolonie i obozy oraz inne formy spędzania czasu wolnego dzieci
i młodzieży podczas ferii szkolnych i wakacji przyznano środki na następujące zadania:

Lp.

Nazwa organizacji

Ludowy Uczniowski
1.

Klub Sportowy
„Orkan” Września

Nazwa zadania

Wnioskowana

Przyznana

kwota

kwota

2 500 zł

2 000 zł

4 750 zł

1 000 zł

3 000 zł

1 500 zł

5 000 zł

2 000 zł

4 400 zł

2 000 zł

14 000 zł

3 000 zł

33 650 zł

11 500 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie
zajęć treningowych, organizacja turniejów
plażowej piłki siatkowej, organizacja meczy
sparingowych podczas letniego obozu

Wrzesińskie
2.

Towarzystwo

Organizacja obozu tenisowego w Iławie

Tenisowe
Uczniowski Klub
3.

Sportowy „Tiger”

Wakacje z Taekwondo

Taekwondo

4.

5.

Uczniowski Klub
Sportowy „Olimp”

wypoczynkowego z elementami turystyki
kwalifikowanej

Ludowy Klub

Obóz rekreacyjno-sportowy „Kołobrzeg

Sportowy „Błękitni”

2011” dla dzieci uprawiających piłkę nożną

w Psarach Polskich

w LKS „Błękitni” w Psarach Polskich

Związek Harcerstwa
6.

Organizacja obozu sportowo-

Polskiego - Chorągiew
Wielkopolska

Harcerska Akcja Letnia Związku Drużyn
ZHP „Wrzos” we Wrześni w Zalesiu

Suma:

W obszarze: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjno-edukacyjnych promujących
wiedzę, aktywność ruchową i zdrowy styl życia przyznano środki na następujące zadania:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana

Przyznana

kwota

kwota

4 000 zł

1 000 zł

962 zł

900 zł

Rajd rowerowo-kajakowo-żeglarski
1.

Uczniowski Klub

„Przybrodzin 2011” dla uczniów

Sportowy „Elektron”

Zespołu Szkół Politechnicznych
we Wrześni

2.

Wrzesińskie Towarzystwo

Organizacja Mistrzostw Powiatu 2011

Tenisowe

w tenisie ziemnym
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Polskie Towarzystwo
3.

TurystycznoKrajoznawcze Oddział
Września

XXXI Ogólnopolski Rajd Turystyczny
im. Dzieci Wrzesińskich

1 050 zł

800 zł

1 170 zł

800 zł

3 675 zł

800 zł

4 600 zł

700 zł

5 000 zł

1 000 zł

3 000 zł

1 000 zł

10 680 zł

8 000 zł

5 800 zł

1 000 zł

2 350 zł

1 000 zł

6 000 zł

3 000 zł

48 287 zł

20 000 zł

Polskie Towarzystwo
4.

TurystycznoKrajoznawcze Oddział
Września

5.

6.

Ognisko TKKF „Sokół”

Ognisko TKKF „Sokół”

XII Rajd Na Odzyskanie
Niepodległości

XVI Osiedlowy Bieg Wrześnian
Turniej Tenisa Stołowego
GRAND PRIX

Związek Harcerstwa
7.

Polskiego - Chorągiew
Wielkopolska
Stowarzyszenie Kobiet

8.

Gminy Września
„Wrzoski”

9.

12.

sportowe, wystawa rękodzieła
II Wrzesiński Mityng Lekkoatletyczny

Sportowy „Żak”

- Biegaj z olimpijczykiem

Stowarzyszenie
Abstynentów „Jantar”

11.

„Baby ach te baby”, festyn, zawody

Uczniowski Klub

Wrzesińskie
10.

Zlot Harcerstwa Wrzesińskiego 2011

Stowarzyszenie
„Pro Bono Familiae”
Wrzesińska Brygada
Kolarska

Spływ kajakowy połączony
z konkursem wiedzy oraz impreza
integracyjna
dla uczestników
Rajd Pieszy Rodzinny im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego - patrona
SKOK we Wrześni
X Cross MTB Września 2011

Suma:

nie przyznano środków na realizację następujących zadań:
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana
kwota

1.

Wrzesińskie Towarzystwo
Tenisowe

Organizacja imprezy: „Tenis łączy pokolenia”
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891 zł

2.

3.

Wrzesińskie Towarzystwo

Organizacja Tenisowego Turnieju Miast: Września,

Tenisowe

Słupca, Gniezno

Ludowy Uczniowski Klub

Organizacja i udział zespołów reprezentacji Powiatu

Sportowy „Orkan” Września

Wrzesińskiego w Regionalnej Lidze Piłki Ręcznej

846 zł
1 450 zł

Chłopców
Polskie Towarzystwo

4.

Turystyczno-Krajoznawcze

I Integracyjna Szkoła Turystyki Pieszej

4 500 zł

Zawody Motocrossowe sezon 2011

7 752 zł

Oddział Września
Klub Motorowy

5.

MKS Nekla
15 439 zł

Suma:

Konkurs ofert z zakresu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych,
które zakończyły okres aktywności zawodowej
W

ogłoszonym

konkursie

ofert

z

zakresu

pomocy

dla

osób

starszych

i niepełnosprawnych, które zakończyły okres aktywności zawodowej, w ramach obszaru:
Prowadzenie zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób starszych poprzez organizację
seminariów i warsztatów mających na celu pobudzanie aktywności ruchowej osób starszych,
rehabilitację ruchową oraz organizację wykładów i prelekcji z zakresu zapobiegania
chorobom krążeniowym i nowotworowym wpłynęła 1 oferta.
Zarząd Powiatu we Wrześni, Uchwałą nr 74/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. przyznał
środki budżetowe na realizację zadania:
Lp.

1.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana

Przyznana

kwota

kwota

10 000 zł

10 000 zł

Wrzesiński
Uniwersytet Trzeciego

Aktywny Senior

Wieku

Reasumując, Zarząd Powiatu we Wrześni na zlecenie realizacji zadań publicznych
w 2011 r. przyznał ogólną kwotę 69 500 zł (na realizację 25 zadań) i jest to kwota
porównywalna ze środkami budżetowymi przyznanymi w roku 2010 (69 800 zł).
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Ostatecznie zostało zrealizowanych 21 zadań (na które przekazano w formie dotacji
58 700 zł) o wartości całkowitej 442 032,10 zł.
Trzy organizacje odstąpiły od realizacji umowy (Związek Harcerstwa Polskiego –
Chorągiew Wielkopolska; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział
Września; Stowarzyszenie „Pro Bono Familiae”). Nie zawarto umowy z Uczniowskim
Klubem Sportowym „Żak” na realizację zadania: II Wrzesiński Mityng Lekkoatletyczny –
Biegaj z olimpijczykiem, gdyż UKS „Żak” zrezygnował z organizacji mityngu.
Ponadto 19 organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego otrzymało
wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania
z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki na łączną kwotę 87 305,37 zł z podziałem na:

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

1.

Polski Związek Emerytów i Rencistów Września

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Diabły”

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Polski Czerwony Krzyż Września
Wrzesińskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Jedność”
Stowarzyszenie Wrzesiński Klub AMAZONKI
Polski Związek Emerytów i Rencistów Miłosław
Koło Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność TONSIL S.A.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Kwota przyznanego
dofinansowania
14 000 zł
5 280 zł

1 482,49 zł
7 000 zł
7 000 zł
6 000 zł
8 000 zł

743,72 zł

Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej „Radość”
9.
10.

11.

12.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pyzdry

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Nekla
Fundacja Dzieci Wrzesińskich
Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym
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1 500 zł
2 800 zł
4 000 zł
4 500 zł

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1 200 zł

Polski Związek Emerytów i Rencistów Kołaczkowo

6 500 zł

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Koło Września

2 500 zł

Stowarzyszenie Oświaty Społecznej Ruda Komorska
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”

4 998,82 zł
5 000 zł

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło Września

2 800 zł

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nekla
Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych

2 000,34 zł

Ziemi Czeszewskiej
Suma:

87 305,37 zł

Podsumowując należy stwierdzić, że środki przeznaczone w budżecie powiatu
na realizację zadań publicznych zostały odpowiednio rozdysponowane, gdyż podejmowane
działania i zadania były efektywne. Dzięki temu zauważalny jest ciągły wzrost aktywności
organizacji pozarządowych, czego dowodem były liczne inicjatywy mające na celu poprawę
jakości życia mieszkańców powiatu wrzesińskiego oraz integracja i wymiana doświadczeń
podmiotów zrzeszonych w ramach forum organizacji pozarządowych.
Jednocześnie można stwierdzić, że cele założone w programie współpracy powiatu
wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku zostały zrealizowane.
Organizacje zostały aktywnie włączone w realizację zadań publicznych powiatu
wynikających z przepisów prawa.
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