
1 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie na rok 2011 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 

2010 r. Dz.U. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Zarząd Powiatu Kościańskiego, nie później niż do dnia 30 kwietnia 

każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu Kościańskiego sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni. Musi być ono również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 cytowanej 

wyżej ustawy jest podstawowym dokumentem, który zawiera zasady współpracy pomiędzy Powiatem Kościańskim a 

organizacjami działającymi na rzecz powiatu i jego mieszkańców. 4 listopada  2010 roku Rada Powiatu Kościańskiego 

uchwałą nr XL/372/10  uchwaliła „Program współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2011”. Program określał: cel główny i cele szczegółowe, podmioty programu, zasady współpracy, 

zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób jego 

realizacji, wysokość środków przeznaczonych na jego realizację, sposób oceny programu i jego tworzenia, tryb 

powoływania i zasady działania komisji konkursowych. 

Głównym celem programu było zwiększenie udziału podmiotów programu w realizacji zadań publicznych służące 

lepszemu zaspokojeniu potrzeb społecznych i poprawie życia mieszkańców. Współpraca odbywała się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Realizatorami Programu  

byli:  

- Rada Powiatu Kościańskiego - w zakresie kreowania polityki społecznej, uchwalania rocznego programu 

współpracy, 

- Zarząd Powiatu Kościańskiego - w zakresie realizacji polityki społecznej, przyznawania dotacji, udzielania innych 

form wsparcia organizacjom w ramach rocznego programu współpracy, 

- Starostwo Powiatowe w Kościanie i jednostki organizacyjne Powiatu Kościańskiego - w zakresie bieżącej 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub 

statutowo. 

Uchwalenie Programu poprzedzone było konsultacjami z członkami Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy 

Powiatu Kościańskiego z Organizacjami Pozarządowymi. Ponadto projekt Programu został umieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej, dzięki czemu każdy zainteresowany mógł się z nim zapoznać i zgłosić ewentualne uwagi. 

 

Program realizowany był według następujących form współpracy: 

 

I. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w formach powierzenia lub wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

Uchwałą nr 171/829/10 Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 23 listopada 2010 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na 

wykonywanie w 2011 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury 

fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszczono w Biuletynie 

Informacji Publicznej, w siedzibie Zarządu Powiatu Kościańskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń 

oraz na stronie internetowej powiatu kościańskiego www.powiatkoscian.pl. Termin składania ofert upływał 23.12.2010 r. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwałą nr 5/20/10 Zarząd 

Powiatu w dniu 30.12.2010 r. powołał komisję konkursową w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 

wykonywanie w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących 

realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia 

oraz określił regulamin pracy komisji. W skład komisji weszli: przedstawiciele Zarządu Powiatu - pani Bożena Stróżyk, 

pan Edward Strzymiński i pan Paweł Kaczmarek oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych - pani Grażyna 

Jankowska i pan Marek Szymkowiak. Na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2011 roku komisja oceniła oferty, które spełniły 

wymogi formalne, według kryteriów określonych przez Zarząd Powiatu w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Po 

sporządzeniu listy ofert, dla których zaproponowano przyznanie dotacji, komisja przedstawiła ją Zarządowi Powiatu 

Kościańskiego, który w dniu 18 stycznia 2011 r. uchwałą nr 8/33/11 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. 

Łącznie wpłynęło 98 ofert, w tym: 

- na wspieranie rozwoju kultury fizycznej 34 oferty, 

- na wspieranie turystyki 15 ofert, 

- na wspieranie działalności kulturalnej 21 ofert, 

- na promocje i ochronę zdrowia  28 ofert. 

z czego 10 ofert rozpatrzono negatywnie: 

http://www.powiatkoscian.pl/
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Wykaz ofert rozpatrzonych negatywnie 

 
Wspieranie rozwoju kultury fizycznej 

l.p. Oferent Nazwa zadania Uzasadnienie 

1 Stowarzyszenie „Jesteśmy 

Wśród Was” 

 

„Aktywni fizycznie – aktywni społecznie – sportowa 

impreza integracyjna dla pracowników placówek i 

organizacji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych” 

Oferta nie spełnia kryteriów merytorycznych 

zawartych w ogłoszeniu konkursowym. 

Charakter zaproponowanego zadania nie jest 

zgodny z ogłoszeniem konkursowym. 

2 Piłkarski Klub Sportowy 

„Racot” 

 

Ogólnopolska konferencja trenerów, instruktorów, 

nauczycieli WF i animatorów sportu zajmujących 

się piłka nożną 

Oferta nie spełnia kryteriów merytorycznych. 

Charakter zaproponowanego zadania nie jest 

zgodny z ogłoszeniem konkursowym 

 

Wspieranie turystyki  

l.p. Oferent Nazwa zadania Uzasadnienie 

1 Stowarzyszenie „Centrum 

Rozwoju Gminy Kościan” 

 

Wycieczka krajoznawczo – turystyczna po Kotlinie 

Jeleniogórskiej” 

Oferta nie spełnia kryteriów merytorycznych 

zawartych w ogłoszeniu konkursowym. 

Charakter zaproponowanego zadania nie jest 

zgodny z ogłoszeniem konkursowym - brak 

charakteru ponadgminnego zadania. 

2 Stowarzyszenie „Centrum 

Rozwoju Gminy Kościan” 

 

Warsztaty dotyczące zagospodarowania czasu 

wolnego mieszkańców gminy Kościan połączone z 

wycieczką krajobrazowo - turystyczną 

Oferta nie spełnia kryteriów merytorycznych 

zawartych w ogłoszeniu konkursowym. 

Charakter zaproponowanego zadania nie jest 

zgodny z ogłoszeniem konkursowym - brak 

charakteru ponadgminnego zadania. 

 

Wspieranie działalności kulturalnej 

l.p. Oferent Nazwa zadania Uzasadnienie 

1 Centrum Kultury w Śmiglu 

 
IX Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Carmen 

Deo” 

Oferent nie spełnia wymogów ogłoszenia o 

otwartym konkursie ofert pkt V ust. 4- oferent 

nie jest podmiotem uprawnionym do składania 

ofert . 

 

Promocja i ochrona zdrowia 

l.p. Oferent Nazwa zadania Uzasadnienie 

1 Kościańskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego i 

Udaru Mózgu 

 

Organizacja dowozu osób na turnus rehabilitacyjny 

w Jarosławcu 

Oferta nie spełniła wymogu zawartego w 

ogłoszeniu konkursowym - pkt VI ust. 5 tzn. 

oferta otrzymała mniej niż 50 % możliwych do 

uzyskania punktów 

2 Kościańskie 

Stowarzyszenie Amazonek 

HIPOLITA  

 

Happening dla mieszkańców powiatu pod hasłem „I 

można dalej żyć…” 

Oferta nie spełniła wymogu zawartego w 

ogłoszeniu konkursowym - pkt VI ust. 5 tzn. 

oferta otrzymała mniej niż 50 % możliwych do 

uzyskania punktów 

3 Stowarzyszenie Oświatowe 

im. Dezyderego 

Chłapowskiego 

 

„Aktywne życie – aktywne zdrowie” Oferta nie spełniła kryteriów formalnych 

zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Brak 

zgodności celów statutowych Oferenta z 

zadaniem objętym konkursem. 

4 Stowarzyszenie Oświatowe 

im. Dezyderego 

Chłapowskiego 

 

Festyn „Edukacja prozdrowotna dla dzieci i 

młodzieży” 

Oferta nie spełniła kryteriów formalnych 

zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Brak 

zgodności celów statutowych Oferenta z 

zadaniem objętym konkursem. 

5 Kościańskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego i 

Udaru Mózgu 

 

Organizacja dowozu osób na turnus rehabilitacyjny 

w Jarosławcu 

Oferta nie podlegała rozpatrzeniu  -  oferent 

złożył dwie identyczne oferty na to samo 

zadanie.  Ocenie podlegała oferta 

zarejestrowana pod nr  OS 0715-5-8/2010. 

 

Na pozostałe 88 ofert Zarząd Powiatu Kościańskiego przyznał dotacje. Łącznie podpisano 82 umowy z 39 oferentami. 

Sześć ofert nie zostało zrealizowanych, w związku z rezygnacją oferentów. W 2011 roku łącznie  przekazano 

organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 145 762,82 zł, z czego na: 

- na wspieranie rozwoju kultury fizycznej - 95 982,14 zł, 

- na wspieranie turystyki   - 11 990,28 zł, 

- na wspieranie działalności kulturalnej - 15 247 zł, 

- na promocje i ochronę zdrowia  - 21 543,40 zł. 

 
WYKAZ DOTACJI ZREALIZOWANYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

L.p. 

Podmiot 

Rodzaj zadania kwota 

dotacji  
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Wysokość środków publicznych wydatkowanych na realizację zadań 

95 982,87 

1.  

Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe w Kościanie 

 

 

 

 

„Usportowiony Powiat Kościański 2011”- umowa z dnia 1 lutego 2011 r. Nr 

O.S.0715-2-31/2010 

 

- przekazano kwotę 12 000 zł, z czego zwrócono 1 005,06 zł lecz nastąpiła 

nadpłata 140,20 zł którą zwrócono w styczniu 2012 r. 

11 135,14 

 

 

 

Festyny Piłkarskie 2011”, - umowa z dnia 5 maja 2011 r. Nr O.S.0715-2-

30/2010 

3 330 

 

 

2.  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w 

Kościanie  

 

 

„Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu 

kościańskiego”- umowa z dnia 1 lutego 2011 r. Nr. O.S.0715-2-35/2010 - 

transza I, transza II, transza III, IV transza, V transza 

40 000 

 

3.  
Uczniowski Klub Sportowy "TROPS 

SPRAWNI-RAZEM" w Kościanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Animator sportu osób niepełnosprawnych”- umowa z dnia 21 lutego 2011 

r. Nr O.S.0715-2-16/2010 

1 300 

 

 

„Mistrzostwa Regionu w tenisie stołowym szkolnictwa specjalnego”- 

umowa z dnia 21 lutego 2011 r. Nr O.S.0715-2-19/2010 

800 

 

 

„Udział w zawodach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich 

młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie"- umowa z dnia 28 marca 2011r. 

Nr O.S.0715-2-20/2010 

880 

 

 

„Mistrzostwa regionu w piłce nożnej chłopców szkolnictwa specjalnego do 

lat 16-tu”- umowa z dnia 5 maja 2011r. Nr O.S.0715-2-17/2010 600 

 

„Mistrzostwa Wielkopolski w piłce nożnej szkolnictwa specjalnego umowa 

z dnia 5 maja 2011r. Nr O.S.0715-2-18/2010 

800 

 

4.  

Klub Karate "Gottsu" Kościan 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Szkolenie dzieci i młodzieży w karate oraz udział w zawodach 

sportowych” -umowa z dnia 21 lutego 2011 r. Nr O.S.0715-2-28/2010 

3 500 

 

 

„Udział dzieci i młodzieży w obozach oraz zgrupowaniach szkoleniowych 

karate" -umowa z dnia 4 marca 2011 r..            

Nr O.S.0715-2-27/2010 

3 750 

 

 

„Udział dzieci i młodzieży w obozach oraz zgrupowaniach szkoleniowych 

karate" -umowa z dnia 29 marca 2011 r..  

Nr O.S.0715-2-34/2010 

1 200 

 

 

 

5.  Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" w 

 Kościanie 

 

 

 

 

 

"Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz drużyn w rozgrywkach różnych 

szczebli"- umowa z dnia 21 lutego 2011 r. Nr O.S.0715-2-4/2010 
1 500 

 

 

„Turnieje piłkarskie-rywalizacja dla chłopców klas III i IV z klubów 

Powiatu Kościańskiego i zaprzyjaźnionych drużyn z innych powiatów”- 

umowa z dnia 9 listopada 2011 r. Nr O.S.0715-2-3/2010 

950 

 

 

 

6.  Kościański Klub Sportowy "OBRA" w 

Kościanie 

 

 

" Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce koszykowej  młodzików, 

kadetów, juniorów z powiatu kościańskiego. Udział w zawodach 

sportowych"- umowa z dnia 8 marca 2011 r. Nr O.S.0715-2-5/2010 

950 

 

 

 

7.  Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" w 

Nietążkowie 

 

" Zimowy obóz narciarski"- umowa z  dnia 8 marca 2011 r. Nr O.S.0715-2-

14/2010 
2 600 

 

 

„VIII Bieg im. Jana Kasprowicza”- umowa z dnia 26 października 2011 r. 

Nr O.S.0715-2-13/2010 1 000 

 

8.  Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych 

LOCK w Czempiniu 

 

"Obóz wypoczynkowo-rekreacyjny "Lato dziecięcych uśmiechów 2011"- 

umowa z dnia 15 marca 2011 r. Nr O.S.0715-2-24/2010 
4 400 

 

 

9.  

Uczniowski Klub Sportowy "KSM TĘCZA" w 

Kościanie 

 

 

 

 „Zorganizowanie w powiecie turniejów szachowych dla młodzieży szkolnej 

z terenu powiatu. Zorganizowanie zawodów o mistrzostwo powiatu 

kościańskiego juniorów. Popularyzacja sportu szachowego.”, - umowa z 

dnia 28 marca 2011 r. Nr O.S.0715-2-15/2010 

 

 -przekazano dotację w kwocie 1100 zł – jednak w wyniku rozliczenia. 

dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 180,15 zł w styczniu 2012 r. 

919,85 

 

 

 

 

10.  Szkolny Klub Sportowy "JANTAR" w Racocie 

 

 

„Wiosenne biegi przełajowe-Racot 2011"- umowa z dnia 28 marca 2011 r. 

Nr O.S.0715-2-32/2010 
1 000 
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Dotacja dla Szkolnego Klubu Sportowego "JANTAR" w Racocie na 

zadanie: XVIII Bieg Olimpijski-Racot 2011"- umowa z dnia 30 sierpnia 

2011 r. Nr O.S.0715-2-33/2010 

1 000 

 

 

Dotacja dla Szkolnego Klubu Sportowego "„VI Olimpiada bez Barier-Racot 

2011”,  - umowa z dnia 19 października 2011 r. Nr O.S.0715-2-29/2010 
1 000 

 

 

11.  Klub Sportowy Polonia Śmigiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego” – umowa z dnia 21 kwietnia 2011 r. 

Nr O.S.0715-2-7/2010 
1 000 

 

 

„Udział dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym" – umowa z 

dnia 21 kwietnia 2011 r. Nr O.S.0715-2-8/2010 
1 000 

 

 

Dotacja dla Klubu Sportowego Polonia Śmigiel na zadanie: „Letni obóz 

sportowy „Lgiń 2011”- umowa z dnia 22 lipca 2011 r.  Nr O.S.0715-2-

9/2010 

2 600 

 

 

12.  
Stowarzyszenie Sportowe "PEGAZ" w Śmiglu 

 

 

"VIII Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami-" Memoriał dr 

Ireneusza Maślińskiego"- umowa z dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr O.S.0715-2-

21/2010 

1 100 

 

 

 

13.  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Wielkopolska- Hufiec Kościan 

 

" W Ostrowie samo zdrowie"- harcerska Akcja Lato 2011. Nieobozowa 

Akcja Lato 2011"- umowa z dnia 18 maja 2011 r. Nr O.S.0715-2-6/2010 
5 350 

 

 

14.  Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej w 

Kościanie 

 

„V Babska Spartakiada” - umowa z dnia 4 kwietnia 2011 r. Nr O.S.0715-2-

23/2010 
800 

 

 

15.  

Dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu 

Sportowego "ORLĘTA" Czacz w Czaczu   

 

 

 „Współzawodnictwo sportowe dzieci na terenie całego kraju. Wyjazdy na 

turnieje gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie”- umowa z dnia 

30 maja 2011 r. Nr O.S.0715-2-26/2010 

 

-przekazano dotację w kwocie 890 zł – jednak w wyniku rozliczania 

dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 572,12 zł – w styczniu 2012 r. 

 

317,88 

 

 

16.  Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy  

Kościanie 

 

Dotacja dla na zadanie: "Cykl przedsięwzięć strzeleckich" - umowa z dnia 1 

lipca 2011 r. Nr O.S.0715-2-1/2010 1200 

 

 
WYKAZ DOTACJI ZREALIZOWANYCH W ZAKRESIE TURYSTYKI 

L.p. 

Podmiot 

Rodzaj zadania Kwota 

dotacji 

Wysokość środków publicznych wydatkowanych na realizację zadań 

11 990,28 

1.  Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kościańskiej w 

Kościanie  

"Wycieczka krajoznawczo-turystyczna "Pałace i dworki"- obszar byłego 

województwa leszczyńskiego"- umowa z dnia 28 marca 2011 r. Nr 

O.S.0715-3-8/2010 

600 

2.  Stowarzyszenie Grupa Rowerowa im. Jana 

Pawła II w Kościanie 

"Rowerem po Parkach Narodowych-Bory Tucholskie" - umowa z dnia 26 

kwietnia 2011 r. Nr O.S.0715-3-9/2010 900 

 „ IV Rajd Rowerowy „KAROL”.VI Papieski Rajd Rowerowy” - umowa z 

dnia 30 maja 2011 r. Nr O.S.0715-3-10/2010 700 

"VI Rajd rowerowo-pielgrzynkowy" - umowa z dnia 14 czerwca 2011 r. Nr 

O.S.0715-3-25/2010 800 

Piękno Wielkopolski- Kraina 100 Jezior" - umowa z dnia 21 czerwca 2011 

r. Nr O.S.0715-3-11/2010 

 

650 

„ Szklarska Poręba na dwóch kółkach” - umowa z dnia 28 lipca 2011 r. Nr 

O.S.0715-3-12/2011 700 

3.  Polski Związek Niewidomych Okręg 

Wielkopolski Koło Terenowe w Kościanie 

„Wycieczka turystyczno-integracyjna dla osób niewidomych i słabo 

widzących-POZNAJEMY WIELKOPOLSKĘ do Szamotuł i okolic” - 

umowa z dnia 1 czerwca 2011 r. Nr.OS.0715-3-3/2010 

800 

4.  Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział w Kościanie  

"Odnowienie szlaków turystycznych na terenie powiatu kościańskiego"- 

umowa z dnia 9 czerwca 2011 r. Nr O.S.0715-3-7/2010 1 800 

"Organizacja rajdu turystycznego "46 Kościańska Jesień nad Obrą" z metą 

w Łękach Wielkich"- umowa z dnia 9 sierpnia 2011 r. Nr O.S.0715-3-

6/2010 

650 

5.  Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego i Udaru Mózgu w Kościanie 

"Impreza turystyczna-wyjazd rekreacyjno-turystyczny" - umowa z dnia 21 

czerwca 2011 r. Nr O.S.0715-3-1/2010 1 400 

6.  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „ŚWIATŁO NADZIEI” w 

Śmiglu 

„Wyjazd osób niepełnosprawnych nad Jezioro Sławskie”- umowa z dnia 27 

maja 2011 r. Nr O.S.0715-3-4/2011 900 
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7.  Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego 

Chłapowskiego w Kościanie 

"Chwila radości" rajd rowerowy dla dzieci z rodzin potrzebujących rodzin z 

Choryni, Kopaszewa, Osieka, Wławia i okolic"- umowa z dnia 1 sierpnia 

2011 r. Nr O.S.0715-3-5/2010 

 

- przekazano dotację w kwocie 600 zł – jednak w wyniku rozliczenia nastąpił 

zwrot części dotacji w kwocie 9,72 zł w styczniu 2012 r. 

590,28 

8.  Stowarzyszenie "Jesteśmy Wśród Was" w 

Kościanie 

"Góry moje, wierchy moje…"-wycieczka krajoznawcza dla osób 

niepełnosprawnych" - umowa z dnia 15 lipca 2011 r. Nr O.S.0715-3-2/2010 1 500 

 
WYKAZ DOTACJI ZREALIZOWANYCH W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

L.p. 

Podmiot 

Rodzaj zadania kwota 

dotacji  

Wysokość środków publicznych wydatkowanych na realizację zadań  

 

15 247 

1.  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Wielkopolska Hufiec Kościan „Organizacja i udział w uroczystościach świąt państwowych, lokalnych i 

harcerskich” - umowa z dnia 7 lutego 2011 r. Nr O.S.0715-4-7/2010 

1 700 

 

 

„VII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Zuchowej i Turystycznej”- umowa z 

dnia 22 marca 2011 r. Nr O.S.0715-4-6/2010 

900 

 

2.  Stowarzyszenie "Jesteśmy Wśród Was" w 

Kościanie 

" Bliżej Kultury- wyjazdy dla osób niepełnosprawnych do teatru i do kina"- 

umowa z dnia 4 marca 2011 r. Nr O.S.0715-4-2/2010 

700 

 

„VII Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych”- umowa z dnia 2 

września  2011 r. Nr O.S.0715-4-1/2010 
950 

3.  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z 

Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy 

Sercem" w Kościanie 

"Kulturalne pielgrzymowanie" - umowa z dnia 8 marca 2011 r. Nr 

O.S.0715-4-17/2010 

 

700 

 

 

4.  Stowarzyszenie Miłośników Folkloru "Żeńcy 

Wielkopolscy" w Nietążkowie 

" Edukacja kulturalna młodzieży poprzez taniec i muzykę ludową"- umowa 

z dnia 14 marca 2011 r. Nr O.S.0715-4-3/2010 

3 080 

 

5.  Ogólnopolskiego Stowarzyszenie " Z 

MUZYKĄ DO LUDZI" w Poznaniu 

" Muzycy rodem z Wielkopolski"- umowa z dnia 14 marca 2010 Nr 

O.S.0715-4-10/2010 

 

-przekazano dotacje w kwocie 700 zł – jednak w wyniku rozliczenia nastąpił 

zwrot części dotacji w kwocie 33 zł dokonany w styczniu 2012 r. 

667 

 

6.  Stowarzyszenie Oświatowego im. Dezyderego 

Chłapowskiego w Kościanie „Dzień seniora” - umowa z dnia 10 marca 2011 r. Nr O.S.0715-4-19/2010 

500 

 

 „Muzyczna bitwa młodych"- kościański przegląd amatorskich 

młodzieżowych zespołów muzycznych" - umowa z dnia 26 kwietnia 2011 r. 

Nr O.S.0715-4-21/2010 

 

-przekazano dotację 900 zł, jednak przy rozliczeniu nastąpił zwrot całej 

dotacji  

0 

 

 

7.  Fundacja Edukacyjna PRO MUSICA w Lesznie „Audycje Edukacyjne pn. „Podróże w czasie i przestrzeni” - umowa z dnia 

21 marca 2011 r. Nr O.S.0715-4-4/2010 
700 

8.  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z 

Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy 

Sercem" w Kościanie 

"Zarażanie książką III- Kontynuacja programu zachęcającego dzieci i 

młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do czytania książek"- umowa 

z dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr O.S.0715-4-18/2010 

700 

 

 

 

9.  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej "ŚWIATŁO NADZIEI" w 

Śmiglu 

"Wyjazd osób niepełnosprawnych do teatru" - umowa z dnia 27 kwietnia 

2011 r. Nr O.S.0715-4-11/2010 

 

600 

 

 

"IV Wielkopolski Przegląd Twórczości Plastycznej Osób 

Niepełnosprawnych "Inny Świat Jest Tu" 2011" - umowa z dnia 29 września 

2011 r. Nr O.S.0715-4-12/2010 

700 

10.  Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy 

Kościan" w Starych Oborzyskach 

"Propagowanie kultury ludowej i obyczajów obrzędowych wśród ludności 

zamieszkującej w miastach i wioskach"- umowa z dnia 12 maja 2010 Nr 

O.S.0715-4-5/2010 

600 

 

 

11.  Stowarzyszenie Śmigielskiej Kolejki 

Wąskotorowej w Śmiglu 

"111-ste rodzinne popołudnie ze Śmigielską Kolejką Wąskotorową"- 

umowa z dnia 10 czerwca 2011r. Nr O.S.0715-4-14/2010 
600 

12.  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie 

"Targowisko talentów artystycznych" - umowa z dnia 17 czerwca 2011r. Nr 

O.S.0715-4-9/2010 
850 

13.  Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu "Kapeliada" - umowa z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr O.S.0715-4-15/2010 600 

14.  Polski Związek Niewidomych Okręg 

Wielkopolski Koło Terenowe w Kościanie 

„ Wyjazd kulturalno-integracyjny " Z kulturą i sztuką ludową za pan brat" 

do muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w 

Szreniawie"- umowa Nr OS.0715-4-8/2010 z 12 sierpnia 2011 r. 

700 

 
 

WYKAZ DOTACJI ZREALIZOWANYCH W ZAKRESIE PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA 
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L.p. 

Oferent 

Nazwa zadania Kwota 

dotacji 

Wysokość środków publicznych wydatkowanych na realizację zadań 21 543,40 

1. Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego i Udaru Mózgu 

Wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny 
1 000 

2. Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego i Udaru Mózgu  

Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane i po udarze mózgu 
2 000 

3. Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was” "Saneczkowy zaprzęg" - zimowa rekreacja osób niepełnosprawnych 400 

4. Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was” 

 

"Sportowe powitanie lata" - piknik sportowy dla młodzieży 

niepełnosprawnej 
700 

6. Stowarzyszenie Rodziców Osób 

Niepełnosprawnych w Kościanie 

Wycieczka o charakterze zdrowotno-integracyjnym dla osób 

niepełnosprawnych z opiekunami 
2 500 

7. Stowarzyszenie "Dać Pomoc" w Kościanie 

 

Impreza integracyjna – X Obchody Dnia Godności Osoby 

Niepełnosprawnej 
1 300 

8. Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek 

HIPOLITA w Kościanie 

Babska spartakiada 
478 

9. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd 

Powiatowy w Kościanie 

Działania profilaktyczne dla członków PSD z kół powiatu Kościańskiego 

 

- przekazano 1200 zł – przy rozliczeniu nastąpił zwrot części dotacji w 

kwocie 584,60 zł  

615,40 

 

10. Polski Związek Niewidomych Okręg 

Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu 

Zarząd Koła w Kościanie 

Wyjazd o charakterze zdrowotno-rehabilitacyjno-rekreacyjno-

integracyjnym dla osób niepełnosprawnych wzrokowo propagujące zdrowy 

styl życia i aktywne formy wypoczynku 

800 

11. Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek 

HIPOLITA w Kościanie 

Warsztaty psychoterapeutyczne pn. "Będę jak krokus"  

800 

12. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kościańskiej 

 

Zajęcia gimnastyczne dla kobiet, zajęcia na basenie - aerobik w wodzie, 

wykłady o zdrowiu i profilaktyce 

 

700 

13. Uczniowski Klub Sportowy „TROPS 

SPRAWNI-RAZEM” 

Wycieczka z ekologią - Wycieczka dla dzieci niepełnosprawnych "PO 

ZDROWIE" 

 

500 

14. Uczniowski Klub Sportowy „TROPS 

SPRAWNI-RAZEM” 

"Zdrowotne walory klimatu nadmorskiego" wycieczka dzieci 

niepełnosprawnych - Smołdziński Las 

 

750 

15. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z 

Niepełnosprawnością Intelektualną ”PATRZMY 

SERCEM”  

Wyjazd rehabilitacyjno-turystyczny 

800 

16. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z 

Niepełnosprawnością Intelektualną ”PATRZMY 

SERCEM”  
"Baw się razem z nami!" Festyn z okazji Dnia Dziecka 600 

17. Stowarzyszenie Rodziców Osób 

Niepełnosprawnych w Kościanie Organizacja turnusu rehabilitacyjno – integracyjnego dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin 
2 100 

18. Polski Związek Niewidomych Okręg 

Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu 

Zarząd Koła w Kościanie 

 

 

Wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny popularyzujący zachowania 

prozdrowotne i propagujący aktywne formy życia wśród osób niewidomych 

i słabowidzących do gospodarstwa agroturystycznego "Zagroda u 

Rzeźbiarza" w Górsku - Dzień Białej Laski   

700 

19. Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd 

Okręgowy w Poznaniu 

 
Promocja zdrowia poprzez upowszechnianie idei honorowego 

krwiodawstwa 
1 200 

20. Stowarzyszenie „Dodajmy Życia do Lat” w 

Kościanie 

 
Festyn integracyjny dla osób starych, chorych, niepełnosprawnych, 

potrzebujących wsparcia  
1 200 

21. Stowarzyszenie „Dodajmy Życia do Lat” w 

Kościanie 

 
Cykl zajęć edukacyjnych „I ja będę szczęśliwym seniorem” 

 

1 100 

 

22. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 

Stare Bojanowo 

 
Aktywni u progu jesieni życia 600 

23. Uczniowski Klub Sportowy „TROPS 

SPRAWNI-RAZEM” 

 
Nauka pływania dzieci niepełnosprawnych 700 

 

W 2011 roku nie udzielono dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małych grantów” w trybie art.19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie - żadna organizacja nie zwróciła się z takim wnioskiem. 

 

 

 

II. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków. 
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W ramach pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informowano się o planowanych kierunkach 

działalności w współdziałano w celu zharmonizowania tych kierunków. Odbywało się to za pośrednictwem 

bezpośrednich spotkań z przedstawicielami sektora pozarządowego, zamieszczano informacje dla organizacji 

pozarządowych na stronie internetowej powiatu. Organizacje miały możliwość przesyłania do Starostwa Powiatowego w 

Kościanie informacji na temat różnorodnych działań, które podejmowały, celem umieszczenia ich na stronie internetowej 

powiatu kościańskiego. Starosta Kościański sprawował patronat nad wieloma przedsięwzięciami, wypożyczano również 

materiały promocyjne powiatu kościańskiego (foldery, banery), udostępniano herb powiatu, który zamieszczany był na 

plakatach, zaproszeniach, w informacjach prasowych. 

 

III. Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji pozarządowych. 

 

Zgodnie z uchwałą nr XL/373/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami poddano konsultacji następujące projekty uchwał Rady Powiatu Kościańskiego: 

- w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenia 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, 

- w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie”. 

Ogłoszenia o konsultacjach wraz z projektami uchwał zostały umieszczone na stronie internetowej powiatu kościańskiego 

i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska 38 i al. Kościuszki 22). Konsultacje 

przeprowadzono w dwóch formach: zgłaszania uwag i opinii na piśmie na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacje@powiatkoscian.pl przy użyciu umieszczonego na 

stronie internetowej powiatu. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Oświaty i Spraw 

Społecznych. Nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do konsultowanych projektów uchwał. Sprawozdanie z konsultacji 

przedstawiono Zarządowi Powiatu Kościańskiego . 

 

IV. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. 

Na terenie powiatu kościańskiego działa Powiatowa Rada Zatrudnienia, w skład której wchodzą m.in. 

przedstawiciele organizacji pozarządowych. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Kościańskiego w 

sprawach polityki rynku pracy. W 2011 roku odbyły się cztery posiedzenia, na których:  

- zatwierdzano plan finansowy Funduszu Pracy i opiniowano zmiany w nim, 

- wydawano opinie dotyczące tworzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, 

- opiniowano projekty programów specjalnych. 

 

V. Zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241). 

W 2011 roku nie zawierano umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241). 

 

VI. Zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie. 

W 2011 roku nie zawierano umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

VII. Wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, techniczne lub finansowe. 

 

1. Współorganizowanie zadań wraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - poza trybem dotacyjnym 

 

W 2011 roku Powiat Kościański był współorganizatorem następujących zadań: 

 

1) w zakresie kultury fizycznej i sportu 

 

 

 

l.p.  

 

Nazwa organizacji pozarządowej 

 

Zadanie 

 

Kwota 

mailto:organizacje@powiatkoscian.pl
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1.  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w 

Kościanie 

Organizacja IX Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie 

Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu w dniu 5 marca 2011 r 

16 715,20 

2.  Stowarzyszenie 

"Centrum Rozwoju Gminy Kościan" w Starych 

Oborzyskach 

Współorganizacja  zadania pn. "Dzień sportu i rekreacji" w ramach 

Programu "Ferie zimowe na sportowo" 

399,75 

Współorganizacja  zadania pn. " Dzień sportowy na basenie" w ramach 

Programu "Ferie zimowe na sportowo" 

296 

3.  Gminny Ludowy Klub Sportowy  "ORLĘTA" 

Czacz 

Współorganizacja  zadania pn. "Ferie z rakietką, półkolonie na sportowo" 

w ramach Programu "Ferie zimowe na sportowo" 

1 100 

4.  Kościański Klub Sportowy "OBRA" w Kościanie Współorganizacja  zadania pn. "Ferie zimowe na sportowo" w ramach 

Programu "Ferie zimowe na sportowo"- 

899,39 

5.  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z 

Niepełnosprawnością Intelektualną "PATRZMY 

SERCEM"  w Kościanie 

Współorganizacja  zadania pn. "Ferie zimowe na sportowo" w ramach 

Programu "Ferie zimowe na sportowo" 

700 

6.  Stowarzyszenie Rodziców Osób 

Niepełnosprawnych w Kościanie 

Współorganizacja zadania pn.  

" Organizacja imprezy karnawałowej na sportowo" w ramach Programu 

"Ferie zimowe na sportowo 

500 

7.  Uczniowski Klub Sportowy 'ORLIK" Kokorzyn Współorganizacja  zadania  pn. "Ferie na sportowo sposobem na nudę" w 

ramach Programu 'Ferie zimowe na sportowo" 

400 

8.  Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Ducha Świętego w 

Kościanie 

Współorganizacja z zadania pn. " Półkolonie zimowe "ARKA NOEGO" w 

ramach Programu "Ferie zimowe na sportowo" 

1 097,84 

9.  Uczniowski Klub Sportowy 

"CZWÓRKA" w Kościanie 

Współorganizacja  zadania pn." Turnieje piłkarskie dla drużyn z terenu 

powiatu kościańskiego"  w ramach Programu "Ferie zimowe na sportowo" 

657,73 

10.  Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" w 

Nietążkowie 

Współorganizacja zadania pn. "Zimowy obóz sportowy dla lekkoatletów" 

w ramach Programu "Ferie zimowe na sportowo" 

898,84 

11.  Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego 

Chłapowskiego w Kościanie 

Współorganizacja  zadania pn. "Kulig w Racocie" w ramach Programu 

'Ferie zimowe na sportowo" 

299,30 

12.  Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego 

Chłapowskiego w Kościanie 

Współorganizacja zadania pn. "Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w 

pływaniu" w ramach Programu 'Ferie zimowe na sportowo" 

300 

13.  Stowarzyszenie 

Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w 

Kościanie 

Współorganizacja  zadania pn. "Zabawy na hali sportowej" w ramach 

Programu 'Ferie zimowe na sportowo" 

299,44 

14.  Stowarzyszenie 

Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego w 

Kościanie 

Współorganizacja  zadania pn."Pożyteczne ferie w Kopaszewie" w ramach 

Programu "Ferie zimowe na sportowo 

799,85 

15.  OSP w Sierakowie Współorganizacja  zadania pn. "Wakacje zimowe w Sierakowie" w ramach 

Programu "Ferie zimowe na sportowo" 

296,60 

16.  Stowarzyszenie Grupa Rowerowa im. Jana Pawła II 

w  Kościanie 

Współorganizacja zadania pn. "Poznajemy powiat kościański" w ramach 

Programu "Ferie zimowe na sportowo 

800 

17.  UKS "JUNIOR" w Nietążkowie Współorganizacja  zadania pn. VII Edycja Amatorskiej Ligi w Piłce 

Nożnej Halowej- Nietążkowo 2010/2011 

1 000 

18.  Klub Sportowy MKS "TĘCZA" Kościan Współorganizacja  zadania pn. „VIII Wiosennego Turnieju Oldbojów Piłki 

Ręcznej” 

499,98 

19.  Ludowy Klub Sportowy "SANA"  

w Kościanie 

Współorganizacja udziału zawodników  w Mistrzostwach Europy w 

Biegach Górskich w Turcji w dniu 10 lipca 2011 r. 

1 475,65 

20.  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z 

Niepełnosprawnością Intelektualną "PATRZMY 

SERCEM" w Kościanie 

Współorganizacja zadania: " Wakacje na sportowo" w ramach Programu 

"Wakacje na sportowo" 

700 

21.  Ludowy Zespół Sportowym  

"JUNA-TRANS" Stare Oborzyska 

Współorganizacja  zadania pn. "Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 

na sztucznej trawie" w ramach Programu "WAKACJE NA SPORTOWE" 

399,93 

22.  Ludowy Klub Sportowy  

"JUNA-TRANS" Stare Oborzyska 

Współorganizacja z  zadania pn. "Rodzinny Festyn Sportowo-

Rekreacyjny" w ramach Programu "WAKACJE NA SPORTWO" 

400 

23.  Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego 

Chłapowskiego w Kościanie 

Współorganizacja  zadania: " Rozgrywki piłkarskie dla dzieci z Gminy 

Kościan i Gminy Krzywiń" w ramach Programu "Wakacje na sportowo" 

799,98 

24.  Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego 

Chłapowskiego w Kościanie 

Współorganizacja zadania pn.  

" Rozpoczęcie wakacji przy blasku słońca" w ramach Programu 

"WAKACJE NA SPORTOWO” 

399,97 

25.  Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego 

Chłapowskiego w Kościanie 

Współorganizacja  zadania pn. "Aktywne ferie w Kopaszewie" w ramach 

Programu "WAKACJE NA SPORTOWO" 

497,29 

 

26.  Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego 

Chłapowskiego w Kościanie 

Współorganizacja  zadania pn. "Festyn we Wławiu" w ramach Programu 

"WAKACJE NA SPORTOWO"-  

300 

27.  Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego 

Chłapowskiego w Kościanie 

Współorganizacja  zadania pn. "Zakończenie  lata na sportowo" w ramach 

Programu "WAKACJE NA SPORTOWO" 

395,47 

 

28.  Stowarzyszenie Rodziców Osób 

Niepełnosprawnych w Kościanie "RAZEM 

ŁATWIEJ" 

Współorganizacja zadania pn. "II Turniej strzelecki dla dzieci i młodzieży 

pełno i niepełnosprawnej "Strzelać każdy może" w ramach Programu 

"WAKACJE NA SPORTOWO"  

400 

29.  OSP Łagiewniki Współorganizacja zadania pn. "Sportowe wakacje w Łagiewnikach" w 

ramach Programu "WAKACJE NA SPORTOWO" 

299,79 
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30.  Parafia Rzymskokatolicką p.w. Ducha Świętego w 

Kościanie 

Współorganizacja zadania pn."Półkolonie letnie 'Arka Noego" w ramach 

Programu "WAKACJE NA SPORTOWO" 

1499,27 

 

31.  Kółko Rolnicze w Nowym Białczu Współorganizacja zadania pn. "Integracja przez sport i zabawę" w ramach 

Programu " WAKACJE NA SPORTOWO"  

399,98 

 

32.  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w 

Nietążkowie 

Współorganizacja  zadania pn." Nasze Nietążkowo- siła przekazu" w 

ramach Programu "WAKACJE NA SPORTOWO" 

889,98 

 

33.  Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska 

w Kościanie 

Współorganizacja  zadania pn. "Rajd Ziemiańskim Szlakiem Rowerowym 

po Powiecie Kościańskim" w ramach Programu 'WAKACJE NA 

SPORTOWO” 

2 496,2 

 

34.  Ludowy Zespół Sportowy "Łuszkowo" 

w Łuszkowie 

Współorganizacja zadania pn. "Obóz Sportowo-Rekracyjny" w ramach 

Programu 'WAKACJE NA SPORTOWO" 

975 

35.  OSP w Karśnicach Współorganizacja  zadania pn." Sportowe wakacje" w ramach Programu 

"WAKACJE NA SPORTOWO" 

400 

36.  Klub Sportowy Polonia Śmigiel Współorganizacja  zadania pn. " Wakacje z rakietką 2011-Tenis stołowy" 

w ramach Programu "WAKACJE NA SPORTOWO 

800 

37.  OSP w Nowej Wsi Współorganizacja  zadania pn. "Festyn  rodzinny  na sportowo" w ramach 

Programu "WAKACJE NA SPORTOWO” 

400 

38.  UKS "Promień" Krzywiń Współorganizacja zadania pn. " Wakacje na Orliku" w ramach Programu " 

WAKACJE NA SPORTOWO” 

1 500 

39.  OSP w Starych Oborzyskach Współorganizacja zadania pn. " Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny" 

w ramach Programu "WAKACJE NA SPORTOWO" 

400 

40.  Gminny Ludowy Klub Sportowy "ORLĘTA" 

Czacz 

Współorganizacja w Czaczu zadania pn. " Wakacje na sportowo dla dzieci 

z terenu Powiatu Kościańskiego" w ramach Programu "WAKACJE NA 

SPORTOWO" 

700 

41.  Kościański Klub Sportowy "OBRA" w Kościanie Współorganizacja zadania pn. "Wakacje na sportowo" w ramach Programu 

"WAKACJE NA SPORTOWO" 

800 

42.  UKS "JUNIOR" w Nietążkowie Współorganizacja zadania pn. " Obóz lekkoatletyczny" w ramach 

Programu 'WAKACJE NA SPORTOWO 

1396,31 

 

43.  Międzyszkolny Klub Sportowy "TĘCZA" w 

Kościan 

Współorganizacja obozu szkoleniowego 1000 

44.  Parafia Rzymsko-Katolicka w Rąbiniu Współorganizacja z spływu kajakowego dla dzieci i młodzieży z terenu 

powiatu kościańskiego 

1000 

45.  Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w 

Poznaniu 

Zarząd Powiatowy w Kościanie 

Współorganizacja IV Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych 

800,04 

46.  MKS Tęcza Kościan Współorganizacja I Gwiazdkowego Turnieju Piłkarzy Ręcznych rocznika 

1998 r. i młodszych z w dniu 17 grudnia 2011 r. 

299,85 

47.  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w 

Kościanie 

Podsumowania  szkolnego roku sportowego dzieci i młodzieży z powiatu 

kościańskiego 

1 999,07 

ogółem 

51 783,70 

 

2) w zakresie turystyki 

 

l.p.  

 

Nazwa organizacji pozarządowej 

 

Zadania  

 

Kwota 

1.  Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Najświętszej 

Marii Panny Wniebowziętej w Śmiglu 

Wycieczka dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kościańskiego do 

Kotliny Kłodzkiej 

1000zł 

 

3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
 

l.p. 

 

Nazwa organizacji pzoarządowej 
Zadania 

 Kwota 

1. 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd 

Powiatowy w Kościanie 

Zakup co miesiąc  25 szt.  miesięcznika DIABETYK   celem zapewnienia 

dostępu kołom diabetologicznym z terenu powiatu do najnowszych 

informacji z zakresu edukacji diabetologicznej  
1 130,43 zł 

8. 

Starostwo Powiatowe w Kościanie Organizacja szkolenia dla organizacji pozarządowych dot. zasad 

przyznawania dotacji m.in. dla  organizacji działających w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia 
206,33 zł 

9. 

Związek Kombatantów ZKRP i BWP Zarząd Koła  

w Kościanie 

Organizacja spotkania mającego na celu wspieranie osób starszych w 

pełnym udziale w życiu społecznym oraz aktywizację środowisk 

lokalnych 
497,81 zł 

12. 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd 

Powiatowy w Kościanie 

Organizacja badań poziomu cukru we krwi podczas VII  Półmaratonu 

Kościańskiego im. dra Florkowskiego 1 223,01 zł 
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ogółem 

3 057,58 zł 

 

4) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 
l.p.  

Nazwa organizacji pozarządowej 

 

Zadanie 

 

Kwota 

 

1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Wielkopolski 

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – etap powiatowy 300,00 

7. ZOSPRP Zarząd Oddziału Powiatowego w 

Kościanie 

XIII Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” 

989,31 

8. Towarzystwo Samorządowe w Koninie XI Wielkopolski Konkurs Nasza Europa – etap powiatowy 295,22 

14. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Wielkopolski 

XVIII Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 263,38 

ogółem 

1847,91 

 

5) w zakresie kultury i ochrony i dziedzictwa narodowego 

l.p. Nazwa organizacji pozarządowej Zadania Kwota 

1. Chór Męski Arion Koncert Kolęd i pastorałek w Czarnkowie  670,00 

2. Koncert Kolęd i pastorałek na mszy św. w kościele p.w. Brata Albert w 

Kościanie  

670,00 

3. Koncert Kolęd i pastorałek w Bielewie  670,00 
4. Wykonanie pieśni ludowych, patriotycznych i żołnierskich na Rynku 

Chóralnym w Kościanie  

670,00 

5. IV Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr w Licheniu poświęcony 

"Błogosławionemu Janowi Pawłowi 

II w hołdzie" 

670,00 

6. 

Koncert Kolęd i Pastorałek w kaplicy sanatoryjnej w Kościanie  

670,00 

ogółem 
4020,00 

 

6) w zakresie ochrony środowiska i przyrody 
l.p.  

Nazwa organizacji pozarządowej 

 

Zadanie 

 

Kwota 

 

1. Stacja Badawcza Polskiego Związku 

Łowieckiego w Czempiniu 

Liczenie lisów i zajęcy w obwodach łowieckich powiatu kościańskiego 1 339,43 

zł 

 

7jednostki organizacyjne powiatu kościańskiego: 
l.p.  

Jednostka organizacyjna 

 

Zadanie 

 

Kwota 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kościanie 

Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

prowadzonych przez Stowarzyszenie „Światło Nadziei” w Śmiglu . 10 % 

kosztów działalności finansowane jest z budżetu powiatu kościańskiego 

natomiast 90 % kosztów finansowane jest ze środków PFRON 

512 000,00 

zł 

Dofinansowanie ze środków PFRON-u organizacjom pozarządowym 

zadań realizowanych w ramach rehabilitacji społecznej tj. „sport, 

turystyka, rekreacja” – zrealizowano 16 wniosków 

30 371,47 

zł 

Razem 542 371,47 

zł 

 

 

 

2. Szkolenia dla organizacji sektora pozarządowego. 

W 2011 roku zorganizowano dwa szkolenia dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu 

kościańskiego: 
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1) w dniu 30.09.2011 r. szkolenie pn „Dotacje dla organizacji pozarządowych wg nowych zasad” zorganizowane przy 

współpracy z WOKISS. Szkolenie prowadzone było przez panią Anielę Michalec - wiceprezes Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu, 

2) w dniu 25.10.2011 r. szkolenie dotyczące powołania partnerstwa lokalnego na rzecz osób niepełnosprawnych, którego 

celem byłoby realizowanie ciekawych projektów społecznych finansowanych m.in. ze środków unijnych. Szkolenie 

zorganizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie oraz Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu - w ramach projektu Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych, 

 

3. Wspomaganie informacyjne i techniczne dla organizacji sektora pozarządowego. 

Wspomaganie informacyjne i techniczne organizacji pozarządowych udzielane było przez Wydział Oświaty i Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Odbywało się poprzez: 

1) informowanie o możliwościach pozyskiwania środków z innych źródeł niż budżet Powiatu Kościańskiego, 

2) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej w sprawach dotyczących: zakładania i prowadzenia stowarzyszeń, 

przygotowywania druków rejestracyjnych, pisania wniosków o dofinansowanie, rozwiązywania bieżących problemów 

organizacji związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem itp. 

 

4. Pozostałe formy wsparcia pozafinansowego dla organizacji pozarządowych. 

 
Nazwa jednostki 

 

Opis współpracy 

Zespół Szkół Specjalnych im. 

M.Konopnickiej w Kościanie 

Przy realizacji celów statutowych  Zespół Szkół współpracuje z następującymi 

organizacjami pozarządowymi: UKS „TROPS SPRAWNI - RAZEM” w Kościanie, 

Związkiem Harcerstwa Polskiego, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Towarzystwem 

Turystyczno - Krajoznawczym, Stowarzyszeniem „Patrzmy sercem” w Kościanie oraz 

Stowarzyszeniem „Jesteśmy Wśród Was” w Kościanie. 

Współpraca polegała na: 

- wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w 

celu zharmonizowania tych kierunków 

- współpracy w sferze programowej 

- bezpłatnemu udostępnianiu pomieszczeń w celu realizacji 10 zadań prowadzonych przez  

UKS „Trops sprawni - razem” oraz Stowarzyszenie „Patrzmy sercem” w Kościanie 

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach Współpraca pozafinansowa polegała na otrzymywaniu darowizn w formie rzeczowej - 

towary żywnościowe od Związku Stowarzyszeń Wielkopolskich Bank Żywności w Poznaniu 

oraz Stowarzyszenia „Jesteśmy Wśród Was” w Kościanie 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Nietążkowie 

Współpraca pozafinansowa ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie polega na wzajemnym informowaniu się o 

planowanych kierunkach działania  

 

 

Ewaluacja Programu według następujących wskaźników: 

 
 

l.p. 

 

Ewaluacja Programu 

 

Wskaźniki Wielkość wskaźnika 

 

1. liczba ogłoszonych otwartych  konkursów ofert 1 

2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji 98 ofert złożonych przez 

43 organizacje 

3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji 82 umowy zawarte z 39 

organizacjami 

4. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Powiat z przyczyn 

zależnych od organizacji 

0 

5. liczba adresatów zrealizowanych zadań 16 474 osób 

6. wielkość wkładu finansowego organizacji w realizację zadań publicznych 514 771,34 zł 

Wielkość wkładu pozafinansowego organizacji w realizację zadań publicznych* - 

7. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach**: 147 908 zł 

a) wspieranie rozwoju kultury fizycznej 97 600 zł 

b) wspieranie turystyki 12 000 zł 

c) wspieranie działalności kulturalnej 16 180 zł 

d) promocja i ochrona zdrowia 22 128 zł 

8. Liczba realizowanych umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. , Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 

1241) 

0 
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9. Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych 

przez organizacje 

2 

10. liczba umów zawartych w trybie pozakonkursowym (na podstawie art. 19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw) 

0 

 

*We wszystkich ofertach jako wkład pozafinansowy wykazana była: praca społeczna członków, praca wolontariuszy oraz posiadany 

wkład rzeczowy oferenta w realizację zadań. Większość oferentów nie wyceniła wkładu pozafinansowego, w związku z tym nie 

można podać wielkości wskaźnika 

**przedstawiono wysokość dotacji określoną w umowie i nie uwzględniono zwrotów dotacji. Wysokość środków publicznych 

faktycznie wydatkowanych z podziałem na poszczególnych oferentów i zadania przedstawiona została w tabelach w pkt I niniejszego 

sprawozdania. 

 

Powyższe wskaźniki pokazują, że w 2011 roku Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłosił jeden otwarty konkurs ofert, w 

ramach którego można było ubiegać się o dotację w czterech obszarach: wspierania rozwoju kultury fizycznej, wspierania 

turystyki, wspierania działalności kulturalnej oraz promocje i ochronę zdrowia. Priorytetowe zadania publiczne określone 

do realizacji na 2011 rok w Programie współpracy obejmowały  obszary, które były przedmiotem otwartego konkursu 

ofert. Zarząd Powiatu Kościańskiego podpisał 82 umowy na realizację zadań publicznych z 39 oferentami i wszystkie 

zostały zrealizowane. Łącznie udzielono dotacji na kwotę 147 908 zł, z czego kwota zwrotów dotacji wyniosła  3 144,45 

zł (sześciu oferentów musiało zwrócić część dotacji, natomiast jeden oferent musiał zwrócić całą dotację – powody 

zwrotu dotacji: wykorzystanie środków finansowych z dotacji po terminie, zmniejszenie wkładu własnego oferenta w 

realizację zadania, niezrealizowanie części zadania). Adresatami zrealizowanych zadań były dzieci, młodzież oraz osoby 

dorosłe (kobiety i mężczyźni). Liczba adresatów w poszczególnych zadaniach była różna, w zależności od rodzaju 

zadania.  Łączna liczba osób uczestniczących w zadaniach publicznych dotowanych przez Powiat Kościański wyniosła 

około 16 500 osób. W ramach realizacji zadań oferenci organizowali m.in.: obozy, rozgrywki, zawody i szkolenia 

sportowe, masowe imprezy sportowe, wyjazdy turystyczne, odnawianie szlaków turystycznych, koncerty, przeglądy 

artystyczne, imprezy kulturalne, zajęcia rehabilitacyjne, turnusy i wyjazdy rehabilitacyjne, warsztaty psychologiczne, 

zajęcia edukacyjne z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Wkład własny finansowy oferentów w realizację zadań 

wyniósł ponad 514 771,34 zł. Obejmował on środki własne oferenta, pozyskane przez niego z innych źródeł oraz wpłaty i 

opłaty adresatów zadania. 

 

Reasumując, główne założenia Programu Współpracy zostały osiągnięte. Dzięki wsparciu samorządu zwiększa się 

aktywność organizacji pozarządowych, pojawiają się szanse na większą partycypację społeczną oraz realizację oddolnych 

inicjatyw. Wspólne działania służą budowaniu lepszego partnerstwa i współpracy pomiędzy Powiatem Kościańskim a 

sektorem pozarządowym. 

 
 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie  na podstawie informacji 

przekazanych przez wydziały/biura/samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz jednostki organizacyjne powiatu 

kościańskiego. 

 

 

 

Kościan, 16 kwietnia 2012 roku 

 

 

 


