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Załącznik 

do uchwały Nr 112/589/17 

Zarządu Powiatu Kościańskiego 

z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

 

 

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 2016 

 

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

(t.j.Dz.U.2016.1817 ze zmianami) Zarząd Powiatu Kościańskiego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest 

zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu Kościańskiego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni 

oraz opublikować je w Biuletynie Informacji Publicznej. 

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

jest podstawowym dokumentem, który określa zasady współpracy pomiędzy Powiatem Kościańskim a organizacjami 

działającymi na rzecz powiatu i jego mieszkańców. 25 listopada 2015 r. Rada Powiatu Kościańskiego uchwałą nr XI/93/15 

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 2016”. 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 organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu kościańskiego. 

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. 

 

Wsparcie 

Uchwałą nr 43/219/15 Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 10 grudnia 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na 

wykonywanie w 2016 roku, w formie wspierania, 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 31 

grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwałą nr 

44/228/15 Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 15 grudnia 2015 roku powołał komisję konkursową do oceny ofert 

Uchwalony

http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/organy-wladzy-publicznej/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu-iv-kadencji/2014-rok/uchwaly-podjete-na-176-posiedzeniu-zarzadu-powiatu-koscianskiego/uchwala_891.pdf
http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/organy-wladzy-publicznej/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu-v-kadencji/2014-rok/uchwaly-podjete-na-1-posiedzeniu-zarzadu-powiatu-koscianskiego/uchwala_1.pdf
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złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2016 roku zadań publicznych będących realizacją zadań 

samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia. W skład komisji 

weszli: przedstawiciele Zarządu Powiatu: Stefan Stachowiak jako przewodniczący, Grzegorz Ratajczak i Mirosław 

Kaczmarek. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły swoich przedstawicieli. 

 Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2016 roku komisja oceniła oferty, które spełniły wymogi formalne, według 

kryteriów określonych przez Zarząd Powiatu w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w formie wspierania zadań 

publicznych. Po sporządzeniu listy ofert, dla których zaproponowano przyznanie dotacji, komisja przedstawiła ją Zarządowi 

Powiatu Kościańskiego, który w dniu 2 lutego 2016 r. uchwałą nr 50/265/16 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert. Łącznie wpłynęło 110 ofert, w tym na realizację zadań w zakresie: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 34 oferty, 

- turystyki - 21 ofert, 

- kultury - 24 oferty,  

- ochrony i promocji zdrowia - 27 ofert. 

4 oferty rozpatrzono negatywnie. 

 

Wykaz ofert rozpatrzonych negatywnie 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
l.p. oferent nazwa zadania uzasadnienie 

1. Liga Obrony Kraju 

Zarządu Powiatowego 

Cykl przedsięwzięć strzeleckich Oferta nie spełniła wymogu ogłoszenia o 

otwartym konkursie ofert pkt III ust. 4 

oraz nie spełniła kryteriów formalnych 

zawartych w ogłoszeniu konkursowym -  

brak wymaganego wkładu własnego 

finansowego oferenta minimum 10 % 

 

Kultura 
l.p. oferent nazwa zadania uzasadnienie 

1. Stowarzyszenie Chór 

Męski „ARION” w 

Kościanie 

Udział i współudział w koncertach, imprezach i 

spotkaniach śpiewaczych na rzecz 

umuzykalniania w ramach integracji społecznej 

Oferta nie spełniła wymogu zawartego w 

ogłoszeniu konkursowym - pkt VI ust. 8 

tzn. oferta otrzymała mniej niż 50 % 

możliwych do uzyskania punktów 

2. Czempińskie 

Towarzystwo 

Śpiewacze „HARFA” 

Nagranie i wydanie płyty z kolędami „Leć 

kolędo” 

Oferta nie spełniła wymogu ogłoszenia o 

otwartym konkursie ofert pkt III ust. 4 

oraz nie spełniła kryteriów formalnych 

zawartych w ogłoszeniu konkursowym -  

brak wymaganego wkładu własnego 

finansowego oferenta minimum 10 % 

3. Fundacja Budzenie Pasji Budzenie pasji - historia XX wieku dla 

najmłodszych 

Oferta nie spełniła wymogu ogłoszenia o 

otwartym konkursie ofert pkt III ust. 4 

oraz nie spełniła kryteriów formalnych 

zawartych w ogłoszeniu konkursowym -  

brak wymaganego wkładu własnego 

finansowego oferenta minimum 10 % 

 

Na realizację zadań w ramach 106 ofert Zarząd Powiatu Kościańskiego przyznał dotacje. Łącznie podpisano 105 umów z 45 

oferentami. Dwie umowy nie zostały zrealizowane w związku z rezygnacją oferentów i zwrotem dotacji. Jedna organizacja, 

której przyznano dotację wycofała się z realizacji zadania przed podpisaniem umowy. W 2016 roku łącznie przekazano 

organizacjom pozarządowym, w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w formie wsparcia, dotacje w 

wysokości 124 300,00 zł, z czego na: 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

- turystykę  

- kulturę  

- 55 000,00 zł 

- 19 100,00 zł 

- 21 500,00 zł 

Uchwalony
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- ochronę i promocję zdrowia  - 28 700,00 zł 

Powyższe kwoty nie obejmują niezrealizowanych dwóch umów (rezygnacje oferentów i zwrot dotacji).  

 

Wykaz zadań zrealizowanych w zakresie kultury fizycznej i sportu 

l.p. 
podmiot 

nazwa zadania 
kwota 

dotacji 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań  55 000 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy "Junior" 

Nietążkowo 

Obóz narciarski 

 

1 400 

2. 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

"CZWÓRKA" w Kościanie 

Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego dla zawodników UKS 

Czwórka Kościan 

2 000 

Szkolenie piłkarskie dzieci oraz udział w rozgrywkach różnych 

szczebli 

2 000 

Organizacja turniejów piłkarskich 1 300 

3

. 

3. 

Szkolny Klub Sportowy "Jantar" 

Racot 

 

Biała Szkoła Jantara - Zieleniec 2016 2 000 

Wiosenne Biegi Przełajowe – Racot 2016 1 500 

IV Igrzyska Trzeciego Wieku – Racot 2016 1 500 

XXII Bieg Olimpijski - Racot 2016 1 500 

XI Olimpiada Bez Barier - Racot 2016 1 200 

4. Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Lato z Oliwskim Słoneczkiem 1 900 

5. 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Wielkopolska Hufiec 

Kościan 

"Ostrowo na sportowo" – Harcerska Akcja Lato 2016 

 

2 100  

 

6. 

Klub Sportowy Polonia Śmigiel Obóz sportowy 1 800 

Udział dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym 1 000 

Powiatowe turnieje tenisa stołowego 1 000 

7. Piłkarski Klub Sportowy  

w Racocie 

Obóz sportowo wypoczynkowy dla młodych piłkarzy 2 000 

Wakacyjny Turniej Piłkarski o Podkowę Racotu 1 500 

Szkolenie piłkarskie dla dzieci i młodzieży w klubie PKS Racot 1 500 

8. Stowarzyszenie Inicjatyw 

Młodzieżowych LOCK 

Obóz wypoczynkowo-rekreacyjny "Lato dziecięcych uśmiechów 

2016" 

2 800 

9. Klub Sportowy "Kobra Kościan" 

 

Trójbój siłowy - opieka trenerska, zajęcia szkoleniowe i udział w 

zawodach 

1 500 

Dwubój siłowy - opieka trenerska, zajęcia szkoleniowe i udział w 

zawodach 

1 300 

10. 
Stowarzyszenie Sportowe "PEGAZ" 

XIII Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami - "Memoriał 

dr Ireneusza Maślińskiego" 

2 100 

11. "Jesteśmy Wśród Was" IV Zawody w darta im. Wilhelma Tella 1 400 

12. 
Klub Karate "Gottsu" Kościan 

 

Organizacja zawodów karate 1 800 

Szkolenie dzieci i młodzieży w karate 3 000 

13. 
Kościańskie Stowarzyszenie Kopa 

Sportowego 

Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Kopa Sportowego 

 

600 

14. 
Uczniowski Klub Siatkarek Śmigiel 

III Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt 1 000 

Wakacje z siatkówką 2 000 

15. 
Uczniowski Klub Sportowy "TROPS 

SPRAWNI - RAZEM" 

Organizacja zawodów i udział w zawodach 3 000 

Nauka i szkolenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w ramach Programu Animator Sportu Osób 

Niepełnosprawnych 

2 400 

16. 
Uczniowski Klub Sportowy "AS" w 

Czempiniu 

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach piłki 

nożnej w różnych kategoriach wiekowych 

1 500 

Uchwalony
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Obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży 2 000 

17. 

Polski Związek Niewidomych Okręg 

Wielkopolski Koło Terenowe 

Kościan 

Festyn rekreacyjno - sportowy – Dzień Białej Laski 

 

1 400 

18. 
Stowarzyszenie „Klub Wujka Karola” Obóz rowerowy rozwija kondycję i sprawność fizyczną oferent nie 

podpisał 

umowy 

19. 
Rejonowe Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

Zawody Pływackie o Puchar Starosty Kościańskiego rezygnacja 

z dotacji 

 

Wykaz zadań zrealizowanych w zakresie turystyki  

l.p. 
podmiot 

nazwa zadania 
kwota 

dotacji 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 19 100 

 

1. 

 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze - Oddział w Kościanie 

Organizacja rajdu turystycznego "51 Kościańska Jesień nad Obrą" 

z metą w Starym Bojanowie 
1 200 

Organizacja rajdu turystycznego "39 Rajd Kolarski im. D. 

Chłapowskiego do Turwi" 
1 200 

 

2. 

Kościańskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego i Udaru 

Mózgu  

Wyjazd rekreacyjno turystyczny w Bieszczady 

 1 300 

 

3. 

Stowarzyszenie Rodziców Osób 

Niepełnosprawnych 

w Kościanie "RAZEM ŁATWIEJ" 

Wycieczka integracyjna dla osób niepełnosprawnych z opiekunami 

 1 200 

 

4. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej 

Kolejki 

Wąskotorowej 

Folklor na wąskich torach 

 800 

 

5. 
"JESTEŚMY WŚRÓD WAS" 

 

Rekreacja nad morzem - wyjazd dla osób niepełnosprawnych 
1 000 

Spacer szlakiem zabytków Poznania 800 

6. Stowarzyszenie "BOŻENY, 

KOLEŻANKI I PRZYJACIELE" 

III Rodzinny rajd rowerowy z obroną cywilną 

 
700 

 

7. 

Polski Związek Niewidomych Okręg 

Wielkopolski 

Koło Terenowe Kościan 

Wycieczka turystyczno-integracyjna z cyklu "Poznawanie Świata 

Wszystkimi Zmysłami" do Torunia i Ciechocinka  

 

900 

 

8. 

 
Stowarzyszenie "Grupa Rowerowa im. 

Jana Pawła II" 

"Rowerowa Wyprawa - Jantar i okolice" 1 000 

"Rowerem przez Licheń do Kłodawy" 1 000 

Rowerem do Kalisza – Młodego Duchem Najstarszego Miasta w 

Polsce"  
900 

9. Stowarzyszenie Oświatowe im. 

Dezyderego Chłapowskiego 

Aktywnie w wakacje 

 
800 

10. Stowarzyszenie "Człowiek dla 

Człowieka" 

Wycieczka do Gniezna – pierwszej stolicy Polski 

 
700 

 

11. 

 Stowarzyszenie "Klub Wujka Karola" 

 

Rajdy Rowerowe Integrują Mieszkańców Powiatu 

Kościańskiego  
1 400 

Planujemy i wytyczamy szlak Błogosławionego Edmunda 

Bojanowskiego 
700 

XI Wyjazd Rowerowy na Szlak Maryjny Kościan - Częstochowa - 

Gidle  
700 

12. Stowarzyszenie "Dodajmy Życia do 

lat" 

Zwiedzamy Kraków, Oświęcim, Wieliczkę, Wadowice 

 
rezygnacja 

z dotacji 

13. Rejonowe Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

 

Promocja turystyki kajakowej dla młodzieży rzeką Obrą oraz 

festyn rekreacyjno sportowy z pokazem ratownictwa wodnego 1 200 

14. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi 

Kościańskiej 

Wielkopolska znane i nieznane miejsca 

 
600 

Uchwalony
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15. 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

Oddział 

Rejonowy w Lesznie Koło Śmigiel 

"Poprawiamy zdrowie poprzez ruch" 

 1 000 

 

Wykaz zadań zrealizowanych w zakresie kultury 

l.p. podmiot nazwa zadania kwota 

dotacji 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 21 500 

1. Stowarzyszenie Oliwski Słoneczko GWIAZDY DZIECIOM  2016 1 350 

2. Związek Harcerstwa Polskiego 

"Chorągiew Wielkopolska" Hufiec 

Kościan 

"XII Festiwal Piosenki Harcerskiej, Zuchowej i Turystycznej" 800 

"Pielęgnowanie tradycji narodowej, lokalnej i harcerskiej" 1 500 

3. Stowarzyszenie Absolwentów 

Gimnazjum i Liceum w Kościanie 

 

Kalendarz Historyczny Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i 

Liceum w Kościanie na rok 2017 

Osobowość Liceum im. Oskara Kolberga w Kościanie - cykl 

wywiadów pogłębionych 

Kontynuacja poszukiwań, digitalizacji oraz archiwizacji materiałów 

związanych ze społeczną historią Gimnazjum i Liceum w Kościanie 

850 

4. "JESTEŚMY WŚRÓD WAS" "Krajową <<5>> do Cinema 3D" 750 

„XII Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych” 1 200 

5. Stowarzyszenie Oświatowe im. 

Dezyderego Chłapowskiego w 

Kościanie 

Edukacja młodzieży poprzez cykl debat oksfordzkich 1 000 

Opracowanie rozdziału pt. Rola organizacji pozarządowych w 

funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego 

600 

Aktywizacja Stypendystów, dbałość o tożsamość z regionem i 

edukację 

900 

6. Stowarzyszenie "Partnerstwo Lokalne 

w Śmiglu" 

Imieniny Wiatraków 800 

7. Stowarzyszenie "Człowiek dla 

Człowieka" 

Wyjazd do Cinema 3D w Lesznie 340 

8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży Niepełnosprawnej 

"ŚWIATŁO NADZIEI" w Śmiglu 

Wyjazd osób niepełnosprawnych do teatru lub kina 900 

VII Wielkopolski Przegląd Twórczości Plastycznej Osób 

Niepełnosprawnych "Inny świat jest tu" 

1 000 

9. Polski Związek Chórów i Orkiestr 

Oddział w Lesznie 

Koncerty i spotkania śpiewacze dla mieszkańców powiatu 600 

10. Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne  VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Młodzieży "Muzol" 2016  800 

11. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 

"PATRZMY SERCEM" 

Kulturalne pielgrzymowanie 800 

Poznaj Wielkopolskę przez kulturę 800 

Zarażanie książką VII - Kontynuacja programu zachęcającego 

dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do czytania 

książek 

800 

 

Teatrzyk rozmaitości 750 

12. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Nietążkowie 

Targowisko Talentów Artystycznych – VI edycja 700 

13. Polski Związek Niewidomych Okręg 

Wielkopolski Koło Terenowe Kościan 

Wyjazd kulturalno-integracyjny z cyklu „WIELKOPOLSKA 

KULTURĄ STOI” do Puszczykowa, Rogalina i Kórnika 

1 000 

14. Stowarzyszenie Miłośników Folkloru 

„Żeńcy Wielkopolscy” 

Wspieranie twórczości Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy 

Wielkopolscy” poprzez udział w Międzynarodowym Festiwalu 

Folklorystycznym Balkan Folk Festiwal 

1 160 

15. Stowarzyszenie Przyjaciół i 

Sympatyków Ziemi Czempińskiej 

Wielki Jarmark Czempiński – Przemysłowy Czempiń 1 000 

16. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z 

Muzyką do Ludzi” 

Muzycy, instrumentaliści i kompozytorzy rodem z Wielkopolski 1 100 

Uchwalony
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Wykaz zadań zrealizowanych w zakresie promocji i ochrony zdrowia 

l.p. 
podmiot nazwa zadania kwota 

dotacji 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 28 700 

1. 

Kościańskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego i Udaru 

Mózgu 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 2 500 

Piknik rekreacyjno rehabilitacyjny 1 200 

Organizacja turnusu rehabilitacyjnego 900 

2. 
Kościańskie Stowarzyszenie 

Amazonek "HIPOLITA" w Kościanie 

Wyjazd integracyjno - zdrowotny pn. "Dąż do zdrowia i 

sprawności" 
1 200 

3. 

Stowarzyszenie Rodziców Osób 

Niepełnosprawnych w Kościanie 

"RAZEM ŁATWIEJ" 

Wyjazd integracyjny z okazji Dnia Dziecka 1 000 

Turnus dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
1 800 

4. 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

Oddział Rejonowy w Lesznie Koło 

Śmigiel 

"Ruch i rehabilitacja - to zdrowie" 

1 300 

5. 
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi 

Kościańskiej 

Kobieto, twoje zdrowie zależy od ciebie 1 000 

Jubileuszowa X Babska Spartakiada  800 

6. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Nietążkowie 

"Fit emeryt - babcia nie gapcia - wie co zrobić, aby ręce ozłocić" 

1 000 

7. 
Klub Abstynentów "NOWE ŻYCIE" Udział członków stowarzyszenia w "Zlocie Radości" 900 

Święto Trzeźwości 1 000 

8. 

Polski Związek Niewidomych Okręg 

Wielkopolski Koło Terenowe Kościan 

Wyjazd o charakterze zdrowotno - integracyjnym z cyklu "BYĆ 

ZDROWYM JAK RYBA" - WSPÓLNA MAJÓWKA 
 1 000 

Wyjazd o charakterze zdrowotno - integracyjnym z cyklu "BYĆ 

ZDROWYM JAK RYBA - NAD WODĘ" 1 000 

9. 

Uczniowski Klub Sportowy "TROPS 

SPRAWNI - RAZEM" 

 

Podpatrywanie przyrody prosto z wody czyli "Kto przy Obrze temu 

dobrze" 300 

Nauka i doskonalenie pływania dzieci niepełnosprawnych 

intelektualnie 1 000 

Wycieczka z ekologią - Wycieczka dla dzieci niepełnosprawnych 

"PO ZDROWIE" 
500 

10. 

Polski Czerwony Krzyż 

Wielkopolski Oddział Okręgowy w 

Poznaniu 

Promocja zdrowia poprzez upowszechnianie idei honorowego 

krwiodawstwa 

1 100 

11. 
Stowarzyszenie "Grupa Rowerowa im. 

Jana Pawła II" 

Rowerem po zdrowie do Parku Mużakowskiego (Łęknica - Bad 

Muskau) - światowego dziedzictwa UNESCO 1 200 

12. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży Niepełnosprawnej 

"ŚWIATŁO NADZIEI" 

Wyjazd osób niepełnosprawnych nad morze 1 400 

Terapeutyczne warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych 

1 000 

13. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Przedszkola nr 1 im. Wandy 

Chotomskiej w Kościanie 

Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych 

1 000 

14. 
Stowarzyszenie „Dodajmy Życia do 

Lat” 

Klub integracji i aktywności lokalnej 

1 000 

15. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 

"PATRZMY SERCEM" 

 

"Zwinne ruchy, bystra głowa" - zabawy psychomotoryczne w Sali 

Zabaw Nufrik 1 000 

"Morsik VIII - cykl zajęć z elementami korektywy, integracji 

sensorycznej oraz treningu aktywności motorycznej w wodzie" 
1 000 

Żeby ciągle sprawnym być, muszę wciąż aktywnie żyć - dzień 

aktywnego wypoczynku w parku rozrywki 1 000 

"Jak co roku bawimy się w podskoku" - Festyn z okazji Dnia 

Dziecka 600 

Uchwalony
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Powierzenie 

1. Uchwałą nr 41/2015/15 Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 26 listopada 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert 

na wykonywanie w 2016 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu 

powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki. 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 21 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie uchwałą nr 44/228/15 Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 15 grudnia 2015 roku 

powołał komisję konkursową do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2016 roku 

zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, 

kultury, promocji i ochrony zdrowia. W skład komisji weszli: przedstawiciele Zarządu Powiatu: Stefan Stachowiak 

jako przewodniczący, Grzegorz Ratajczak i Mirosław Kaczmarek. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły swoich 

przedstawicieli. 

Na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015 roku komisja oceniła oferty, które spełniły wymogi formalne, według 

kryteriów określonych przez Zarząd Powiatu w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań w formie 

powierzenia. Po sporządzeniu listy ofert, dla których zaproponowano przyznanie dotacji, komisja przedstawiła ją 

Zarządowi Powiatu Kościańskiego, który w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą nr 46/245/15 dokonał rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert. Łącznie wpłynęły 3 oferty, w tym: 

- w zakresie kultury fizycznej - 2 oferty, 

- w zakresie turystyki - 1 oferta. 

Żadna z ofert nie została odrzucona. Łącznie podpisano 3 umowy z 3 oferentami. W 2016 roku przekazano 

organizacjom pozarządowym, w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w formie powierzenia, kwotę 

55 500,00 zł, z czego na: 

- zadania z zakresu kultury fizycznej 

- zadania z zakresu turystyki 

 

- 53 000,00 zł 

-   2 500,00 zł  

 

Wykaz zadań zrealizowanych w zakresie kultury fizycznej i sportu

 l.p. podmiot nazwa zadania 
kwota 

dotacji 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań  53 000 

1.  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w 

Kościanie 

„Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu 

powiatu kościańskiego” 

41 000 

2.  Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe w Kościanie 

„Usportowiony powiat kościański 2016” 12 000 

 

Wykaz zadań zrealizowanych w zakresie turystyki 

l.p. podmiot nazwa zadania 
kwota 

dotacji 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań  2 500 

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział w Kościanie 

„Odnowienie, malowanie i kontrola szlaków turystycznych na 

terenie powiatu kościańskiego” 

2 500 

 

W 2016 roku udzielono dwóch dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. „małe granty” w trybie art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  

 

l.p. 
podmiot 

 

nazwa zadania 

Kwota 

dotacji 

Wysokość środków publicznych wydatkowanych na realizację zadań 2 400 

1. Stowarzyszenie „Dodajmy Życia do Lat” Wycieczka do Wrocławia i Wojsławic 900 

Uchwalony

http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/organy-wladzy-publicznej/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu-iv-kadencji/2014-rok/uchwaly-podjete-na-176-posiedzeniu-zarzadu-powiatu-koscianskiego/uchwala_890.pdf
http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/organy-wladzy-publicznej/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu-v-kadencji/2014-rok/uchwaly-podjete-na-1-posiedzeniu-zarzadu-powiatu-koscianskiego/uchwala_1.pdf
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2. Stowarzyszenie „Dać Pomoc” w Kościanie Rehabilitacja kobiet po zabiegu amputacji piersi 1 500 

 

2. Uchwałą nr 35/179/15Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 19 października 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert 

na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w 

zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Powiecie Kościańskim w 2016 r. 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 12 listopada 

2015 r. Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwałą nr 

38/192/15 Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 10 listopada 2015 roku powołał komisję konkursową do oceny ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu 

jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2016 r. W skład komisji weszli: 

przedstawiciele Zarządu Powiatu: Stefan Stachowiak jako przewodniczący, Grzegorz Ratajczak i Aleksander Sowa. 

Organizacje pozarządowe nie zgłosiły swoich przedstawicieli. 

Na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2015 roku komisja oceniła oferty, które spełniły wymogi formalne, według 

kryteriów określonych przez Zarząd Powiatu w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań w formie 

powierzenia. Zarząd Powiatu Kościańskiego w dniu 26 listopada 2015 roku, uchwałą nr 41/209/15 dokonał 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Łącznie wpłynęło 6 ofert. Dwie oferty rozpatrzono negatywnie. W 2016 

roku przekazano organizacji pozarządowej, w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w formie 

powierzenia, kwotę 59 946,00 zł 

 

Wykaz zadań zrealizowanych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 

l.p. podmiot nazwa zadania 
kwota 

dotacji 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań  59 946 

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

„Wsparcie, Informacja, Rozwój”  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej polegającej na 

prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 

Powiecie Kościańskim w 2016 r. 

59 946 

 

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

tych kierunków. 

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, 

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 informacji na stronie internetowej powiatu kościańskiego. 

Starosta Kościański sprawował patronat nad wieloma przedsięwzięciami, wypożyczano lub przekazywano również materiały 

promocyjne powiatu kościańskiego (foldery, banery), udostępniano do wykorzystania 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 projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego 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 na rok 2016”. Ogłoszenie o konsultacji wraz 

z projektem uchwały 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 

Uchwalony

http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/organy-wladzy-publicznej/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu-powiatu-v-kadencji/2014-rok/uchwaly-podjete-na-1-posiedzeniu-zarzadu-powiatu-koscianskiego/uchwala_1.pdf
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na adres e-mail: organizacje@powiatkoscian.pl przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej powiatu. 

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. Organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  nie zgłosiły uwag do konsultowanego „Programu współpracy …” .  

 

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 2016 roku odbyły się trzy posiedzenia, na których:  

- zaopiniowano działania zaplanowane na 2016 rok w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, 

- zaopiniowano celowość realizacji programu specjalnego, 

- zaopiniowano nowe kierunki kształcenia, 

- przyjęto sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie w 2015 roku, 

- przedstawiono zmiany w planie finansowym Funduszu Pracy na 2016 rok, 

 

 W dniu 24 sierpnia 2015 r. zarządzeniem nr 39/15 powołano przy Staroście Kościańskim Powiatową Społeczną Radę do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych. W 2016 roku odbyły się cztery spotkania, na których: 

 omówiono i przyjęto uwagi do projektu Programu wspierania osób niepełnosprawnych w powiecie kościańskim na lata 

2016-2020, 

 omówiono realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2016 r. 

 przedstawiono wnioski o dofinansowanie w ramach Programu wyrównania różnic między regionami oraz ich 

zaopiniowanie, 

 omówiono zadania i wysokość środków PFRON przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację rehabilitacji 

społecznej na rok 2016. Program Aktywny Samorząd. 

 omówiono zadania i wysokość środków PFRON przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację rehabilitacji 

zawodowej na rok 2016, 

 przekazano informacje przedstawiciela Powiatowej Rady uzyskane w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące sytuacji osób 

niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim,  

 omówiono rolę pracy socjalnej w życiu osób niepełnosprawnych. 

 

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

rozwoju (t.j.Dz.U.2016.383). 

W 2016 roku nie zawierano umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (t.j.Dz.U.2016.383). 

 

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

W 2016 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 2016 roku Powiat Kościański był współorganizatorem następujących zadań: 

 

1) w zakresie kultury fizycznej i sportu 

l.p. podmiot nazwa zadania kwota 

Uchwalony

mailto:organizacje@powiatkoscian.pl
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1. 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w 

Kościanie 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Hellada” przy 

I LO w Kościanie 

Starostwo Powiatowe w Kościanie 

Organizacja XIV Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie 

Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu  

16 754,66 

2. Klub Sportowy Polonia Śmigiel Wakacje z rakietką 800 

3. Klub Sportów Walki Nokaut Kościan Skuteczna obrona przed atakiem w KSW NOKAUT Kościan 1 100 

4. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 

w Czaczu „Aktywni dla dzieci” 

Ferie na sportowo 872,40 

Wakacyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne 1 497,51 

5. 
Gminny Ludowy Klub Sportowy 

"ORLĘTA CZACZ" 

Ferie zimowe na sportowo 700 

6. 
Parafia pw. Ducha Świętego 

w Kościanie 

Półkolonie Arka Noego 1 588,99 

Półkolonie letnie "Arka Noego" 2 909,99 

7. 
Stowarzyszenie Bożeny, Koleżanki i 

Przyjaciele 

Przyjaciele dzieciom z Polskim Czerwonym Krzyżem, w celu 

doskonalenia się i ochrony 

400 

8. 

Czempiński Klub Sportowy "Helios" 

 

Powiatowy turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych i 

gimnazjów 

500 

Organizacja obozu sportowego - tenis stołowy 2 000 

9. 

Wielkopolska Organizacja 

Wojewódzka Ligi Obrony Kraju Zarząd 

Powiatowy w Kościanie 

Akcja Zima 2016 498,06 

10. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kopaszewie Ferie na sportowo z OSP Kopaszewo 1 699,86 

11. 

Stowarzyszenie Oświatowe im. D. 

Chłapowskiego w Kościanie 

Ferie na sportowo ze Stowarzyszeniem Oświatowym 1 699,80 

Wakacje na sportowo ze Stowarzyszeniem Oświatowym 2 499,41 

Wakacje w Januszewie 2016 1 999,73 

12. 
Uczniowski Klub Sportowy "AS" Czempiń Ferie z As-em - półkolonia na sportowo 1 400 

Piłkarskie wakacje z Asem - półkolonia na sportowo 1 500 

13. 

Stowarzyszenie Rodziców Osób 

Niepełnosprawnych w Kościanie „RAZEM 

ŁATWIEJ” 

Impreza karnawałowa na sportowo 700 

14. 
Uczniowski Klub Sportowy „Grom” Czacz Turniej o Puchar Burmistrz Miasta i Gminy Śmigiel 436,80 

15. 

Stowarzyszenie Klub „Dom” 

 

Ferie zimowe ze Stowarzyszeniem DOM 1 899,90 

„Ciekawe wakacje w Cichowie - wypoczynek, bezpieczeństwo, nauka 3 200 

16. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 

„Patrzmy Sercem” 

Ferie na sportowo 700 

17. Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko  Słoneczne Półkolonie 2016 1 100 

18. 
Stowarzyszenie SOLID SPORTS EVENTS  Współorganizacja wyścigu MTB w Krzywiniu w ramach cyklu 

SOLID MTB Maraton 2016 

500 

19. 

Klub Sportowy „KOBRA KOŚCIAN” w 

Kościanie 

 

Współorganizacja udziału zawodników Klubu Sportowego „KOBRA 

KOŚCIAN” w Mistrzostwach Europy Seniorów w Trójboju Siłowym 

w Estonii 

1 000 

współorganizacji  przygotowań i udziału  zawodników 

Klubu Sportowego „KOBRA KOŚCIAN” w  Mistrzostwach Świata 

Juniorów w Trójboju Siłowym w Szczyrku 

461,60 

20. 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w 

Kościanie 

 

Współorganizacja przewozów młodzieży szkolnej na finały 

wojewódzkie  w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

3 437,64 

Współorganizacja Podsumowania szkolnego roku sportowego dzieci i 

młodzieży  z powiatu kościańskiego 

2 451,10 

Uchwalony
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21. 

Związek Harcerstwa Polskiego - 

Chorągiew Wielkopolska z siedzibą w 

Poznaniu, Hufiec Kościan Związku 

Harcerstwa Polskiego z siedzibą w 

Kościanie 

Współorganizacja wyjazdów sportowo-rekreacyjnych  dzieci  

i młodzieży z powiatu kościańskiego 

2 000 

22. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Machcinie 

 

Współorganizacja  wyjazdu drużyny młodzieżowej OSP dziewcząt  

na zawody wojewódzkie w Ostrzeszowie  

498,96 

23. 
Klub Karate "Gottsu" Kościan 

 

współorganizacji  udziału  zawodników Klubu Karate „Gottsu” 

Kościan w  Mistrzostwach Świata Karate WUKF w Dublinie 

1 000 

24. 
Międzyszkolny Klub Sportowy "TĘCZA" 

Kościan 

Obóz szkoleniowy dla zawodników MKS "Tęcza" Kościan 3 000 

25. 
Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" w 

Kościanie 

Udział w turnieju piłkarskim "Złota podkowa Racotu" 1 500 

26. 
Uczniowski Klub Sportowy "Junior" 

Nietążkowo 

Współorganizacja XIII Zimowego Biegu im. Jana Kasprowicza  

w Nietążkowie 

600 

27. 
Uczniowski Klub Siatkarek Śmigiel 

 

Współorganizacja  Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki Dziewcząt w 

Śmiglu 

500 

28. 
Stowarzyszenie "Porozumienie Ziemia 

Kościańska" 

Rajd Ziemiańskim Szlakiem Rowerowym po Powiecie Kościańskim 1 999,09 

29. 
Starostwo Powiatowe w Kościanie 

Ludowy Klub Sportowy „Sana” Kościan 

Organizacja XII Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu im. 

dra Henryka Florkowskiego 

14 466,31 

30. 
Szkolny Klub Sportowy „JANTAR” w 

Racocie 

Współorganizacja przewozu młodzieży szkolnej na basen 2 000 

31. 
Ludowy Zespól Sportowy „JUNATRANS” 

w Starych Oborzyskach 

Współorganizacja udziału zawodników w Turnieju Podkowa  Racotu 

Cup 2016  

450 

Ogółem 84 321,81 

 

 

2) w zakresie turystyki 

l.p. podmiot nazwa zadania kwota 

1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

Oddział Rejonowy w Lesznie 

Wyjazd integracyjno-turystyczny mieszkańców powiatu 

kościańskiego, członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 

Oddziału Powiatowego w Kościanie, do Kudowy-Zdroju 

2 500 

ogółem   2 500 

 

 

3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

l.p. podmiot nazwa zadania kwota 

1. 

Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd 

Powiatowy w Kościanie 

Zakup co miesiąc  30 szt.  miesięcznika DIABETYK   celem 

zapewnienia dostępu kołom diabetologicznym z terenu powiatu do 

najnowszych informacji z zakresu edukacji diabetologicznej  

1 247,40 

  

2. 

Starostwo Powiatowe w Kościanie 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków –Koło nr 

2 w Kościanie 

Współorganizacja obchodów XXX-lecia działalności PSD Oddział 

Rejonowy w Lesznie – Koło nr 2 w Kościanie w ramach promocji 

walki z cukrzycą 

2 000,00 

3. 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Kościanie 

Organizacja badań poziomu cukru we krwi podczas XII  

Półmaratonu Kościańskiego im. dra Florkowskiego 

1 279,53 

Zakup materiałów na konferencję dla organizacji pozarządowych 

działających na terenie powiatu kościańskiego m.in. w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia 

461,03 

Zakup usługi (wykonanie zakładek i gwizdków) związanych z 

promocją zdrowia poprzez organizacje biegów dla dzieci i 

młodzieży z terenu powiatu kościańskiego podczas „Święta Biegania 

z Coccodrillo 

2 706,00 
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4) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej 
l.p. podmiot nazwa zadania kwota 

1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Wielkopolski 

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce  399,98 

2. Towarzystwo Samorządowe w Koninie Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 800 

3. ZOSPRP Zarząd Oddziału Powiatowego 

w Kościanie  

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom” 

999,82 

4. Fundacja Edukacji Społecznej EKOS  Konkurs „Złota Żaba” i „Złota Żabka” 587,42 

ogółem  2 787,22 

 

5) w zakresie promocji 
l.p. podmiot nazwa zadania kwota 

1. Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko Wielkopolskie Kolędowanie z Gwiazdami 6 000 

Konwój Św. Mikołaja 1 500 

Zakup alarmu do Muzeum Tercetu Egzotycznego 946 

2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z 

Muzyką do Ludzi” 

IV Festiwal Surzyńskich 1 500 

3. OSP Bielewo II Pyro Car Bielewo 1 000 

4. Unia Wielkopolan V Dni Pracy Organicznej 1 000 

5. Klub Piłkarski OBRA 1912 Kościan Piknik Sportowy 495,34 

6. Polski Związek Łowiecki  Zawody strzeleckie  979,99 

7. „ Jesteśmy Wśród Was” Kościan XV Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 1 191,11 

8. Stowarzyszenie Solid Sports Events Wyścig kolarski 2 500 

9. PZW Koło Wędkarskie „CHEMIK” – 

Kościan  

Zawody wędkarstwa spławikowego 400 

10. Basket Club OBRA Kościan Druk Kalendarza 1 500 

11. Szkolny Klub Sportowy „ JANTAR” IV Igrzyska Trzeciego Wieku 600 

12. Polski Związek Hodowców Gołębi 

Pocztowych Oddział Kościan  

Podsumowanie sezonu lotowego 300 

13. Czempiński Klub Sportowy „HELIOS” IX Memoriał Łukasza Buchera 300 

14. Racocki Klub Jeździecki  Ogólnokrajowe Zawody Jeździeckie 1 000 

15. Porozumienie Ziemia Kościańska Rajd Ziemiański Szlakiem Rowerowym 1 000 

16. Uczniowski Klub Sportowy „AS” 

Czempiń 

Puchar Polski w piłce nożnej parafialnych i uczniowskich klubów 

sportowych chłopców 

1 000 

17. Stowarzyszenie „ Babki na Maksa” Wyjazd integracyjny  693,10 

18. Polski Związek Emerytów Rencistów i 

Inwalidów w Czempiniu 

Światowy Dzień Inwalidy 400 

19. Polski Związek Hodowców Gołębi 

Pocztowych Oddział w Czempiniu 

Podsumowanie sezonu lotowego 300 

20. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Sikawki Konne 5 980 

4. 

Starostwo Powiatowe w Kościanie, PSD Koło 

w Krzywiniu 

Współorganizacja spotkania z okazji 15-lecia Koła PSD w 

Krzywiniu w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z 

Cukrzycą  

300,00 

5. 

Starostwo Powiatowe w Kościanie, 

Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego i Udaru Mózgu 

Współorganizacja spotkania osób niepełnosprawnych – członków 

KTSRiUM 

300,00 

ogółem  8 293,96 
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PR w Kościanie Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze 1 974,90 

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom” 

233,01 

Powiatowe Święto Strażaków 2 000 

IV Zwyczajny Zjazd Zarządu 1 800 

Strażackie Podsumowanie Działalności  1 700 

21. Klub Seniora Jurkowo 10 – lecie istnienia Klubu 1 000 

22. Towarzystwo Śpiewu „LUTNIA”  im. Z. 

Cichockiego przy Powiatowym Cechu 

Rzemiosł i Przedsiębiorczości w 

Kościanie 

140 – lecie działalności Towarzystwa 1 000 

23. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Ducha 

Świętego Kościan 

Orszak Trzech Króli 800 

24. Kościańskie Stowarzyszenie Kopa 

Sportowego 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu kopa sportowego 260,20 

Otwarte Mistrzostwa Polski kopa sportowego 1 291,50 

ogółem  42 645,15 

 

6) w zakresie ochrony środowiska i przyrody 
l.p. podmiot nazwa zadania kwota 

1. Stacja Badawcza Polskiego Związku 

Łowieckiego w Czempiniu 

Liczenie lisów i zajęcy w obwodach łowieckich Powiatu 

Kościańskiego 

1 584,58 

ogółem 1 584,58 

 

7) w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 
l.p. podmiot nazwa zadania kwota 

1. OSP Kokorzyn Zakup wyposażenia łazienki i zaplecza kuchennego w 

rozbudowywanym budynku strażnicy 

5 000 

2. OSP Głuchowo Wykonanie posadzki w nowo budowanej strażnicy 5 000  

3. OSP Jerka Zakup defibrylatora dla OSP 5 000 

ogółem 15 000 

 

8) jednostki organizacyjne powiatu kościańskiego: 
l.p. podmiot nazwa zadania kwota 

1. Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach Opłacanie comiesięcznych składek Związkowi Stowarzyszeń 

Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu 

5400 

ogółem 5 400 

 

2. Szkolenia dla organizacji sektora pozarządowego. 

W dniu 7 grudnia 2016 roku w budynku Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kościanie odbyło się szkolenie 

„Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym”. Szkolenie 

zostało skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników działów księgowości, specjalistów ds. 

księgowości, osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych. W szkoleniu 

wzięli udział przedstawiciele 60 organizacji z terenu Powiatu Kościańskiego. Szkolenie poprowadził specjalista z zakresu 

współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Celem szkolenia było omówienie nowelizacji ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawienie nowych druków ofert, umów i sprawozdań. Ponadto w 

trakcie szkolenia poruszone zostały kwestie rozliczenia i sprawozdawczości zadań realizowanych na podstawie ww. ustawy.  

 

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. Odbywało się poprzez: 

Uchwalony
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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, rozwiązywania problemów organizacji związanych z ich bieżącym 

funkcjonowaniem itp. 

 

4. Pozostałe formy wsparcia pozafinansowego dla organizacji pozarządowych. 

l.p. podmiot 

 

opis współpracy 

1. 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 działaniach 

 bezpłatnym udostępnianiu pomieszczeń w celu realizacji zadań prowadzonych 

przez  UKS „Trops Sprawni - Razem”, Stowarzyszenie „Patrzmy Sercem” w 

Kościanie oraz Ludowemu Klubowi Sportowemu „SANA” w Kościanie. 

2. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kościanie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie współpracuje z Polskim 

Związkiem Niewidomych poprzez wzajemne informowanie się o planowanych 

kierunkach działalności oraz w sprawie uzyskania dofinansowania ze środków 

PFRON.  

3. Starostwo Powiatowe w 

Kościanie 

Zarząd Powiatu Kościańskiego wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie auli przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w celu 

organizacji XVII Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  

Współpraca z Komisją Architektoniczno-Urbanistyczną poprzez konsultowanie aktów 

normatywnych, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i 

współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków oraz współpraca w sferze 

programowej. W 2016 roku odbyło się 8 spotkań.  

 

 

Ewaluacja Programu według następujących wskaźników: 

 
 

l.p. 

 

ewaluacja Programu 

 

wskaźniki wielkość wskaźnika 

 

1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 3 

2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 119 

3. liczba organizacji pozarządowych biorących udział w otwartych konkursach ofert 58 

4. liczba ofert odrzuconych w otwartych konkursach ofert 6 

5. liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi biorącymi udział w otwartych 

konkursach ofert 
109 

6. 

 

liczba niezawartych umów, niezrealizowanych lub rozwiązanych przez Powiat przyczyn 

zależnych od organizacji pozarządowych 3 

7. stopień wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na otwarte konkursy ofert w 

poszczególnych obszarach (wartość przekazanych dotacji do kwot zaplanowanych w 

budżecie Powiatu na dotację)  

kultura fizyczna -100,45% 

turystyka - 100 % 

kultura - 100% 

zdrowie - 95,67% 

nieodpłatna pomoc prawna - 

100%  

8. 

 

Skuteczność wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na otwarte konkursy 

ofert (wartość rozliczonych dotacji do wartości przekazanych dotacji) 98,39% 

9. wysokość wnioskowanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe do wysokości 

środków zaplanowanych w budżecie Powiatu - z podziałem na poszczególne obszary 

kultura fizyczna  - 223,26% 

turystyka - 354,65% 

kultura - 315,65% 
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zdrowie - 266,58% 

nieodpłatna pomoc prawna  - 

600%  

10. liczba adresatów zrealizowanych zadań w ramach otwartych konkursów ofert do liczby 

mieszkańców Powiatu 
24,01% 

11. wysokość wkładu finansowego organizacji pozarządowych w realizację zadań w ramach 

otwartych konkursów ofert (środki własne oraz z innych źródeł) 
695 110,17 

12. liczba umów zawartych w trybie pozakonkursowym do liczby ofert złożonych w tym 

trybie 
2 

13. wartość przekazanych dotacji w trybie pozakonkursowym 2 400 

14. liczba zadań organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat i organizacje 

pozarządowe oraz wysokość środków przeznaczonych na ten cel (innych niż zadania 

realizowane w trybie otwartego konkursu ofert) 

liczba - 90  

kwota - 162 132,72 zł 

15. liczba spotkań, szkoleń, konferencji zorganizowanych dla organizacji pozarządowych lub 

przy współpracy z nimi 
9 

16. liczba projektów aktów normatywnych stanowionych przez Radę Powiatu, 

konsultowanych przez organizacje pozarządowe 

1 

17. liczba powołanych zespołów (złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

przedstawicieli właściwych organów Powiatu) o charakterze doradczym i inicjatywnym 

2 

18. liczba zawartych i realizowanych umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

0 

19. liczba imprez realizowanych przez organizacje pozarządowe objętych patronatem przez 

Starostę Kościańskiego 

6 

20. liczba organizacji pozarządowych, którym wydzierżawiono, wynajęto lub użyczono 

mienie Powiatu pozostające w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na 

okres do 3 lat na zasadach określonych w uchwale nr 111/364/05 zarządu powiatu 

kościańskiego z dnia 13 stycznia 2005 r. ze zmianami 

3 

 

W 2016 roku Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłosił trzy otwarte konkursy ofert. W ramach dwóch konkursów można było 

ubiegać się o dotację w sześciu obszarach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, działalności kulturalnej, 

promocji i ochrony zdrowia, powierzenia zadań w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki. Priorytetowe zadania publiczne 

określone do realizacji na 2016 rok w Programie Współpracy obejmowały obszary, które były przedmiotem otwartych 

konkursów ofert. W ramach trzeciego konkursu ofert można było ubiegać się o dotację w zakresie nieodpłatnej pomocy 

prawnej. Zarząd Powiatu Kościańskiego podpisał 109 umów na realizację zadań publicznych z 58 oferentami. Wskaźnik 

stopnia wykorzystania środków finansowych przeznaczonych  na otwarte konkursy ofert w poszczególnych obszarach waha 

się między 95,67 % a 100 %. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, świadczący o pełnym stopniu wykorzystania zaplanowanych w 

budżecie powiatu kościańskiego środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie otwartego konkursu ofert. Bardzo 

wysoki jest również wskaźnik skuteczności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na otwarte konkursy ofert. 

Wyniósł on 98,39 %. Oznacza to, że pieniądze pochodzące z budżetu powiatu kościańskiego przeznaczone na ten cel są 

bardzo dobrze wykorzystywane, a podmioty realizujące dotowane zadania skutecznie je wykonują.  

Analizując stosunek wysokości wnioskowanych przez organizacje pozarządowe kwot dotacji do wysokości środków 

zaplanowanych w budżecie Powiatu - z podziałem na poszczególne obszary, należy stwierdzić, że wysokość zaplanowanych 

przez powiat środków nie jest wysoka. Najniższy wskaźnik występuje w obszarze kultury fizycznej - 223,26 % a najwyższy 

w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej - 600%. Ewentualne zwiększenie udziału finansowego powiatu kościańskiego 

w realizowanych zadaniach mogłoby przyczynić się do zwiększenia udziału w nich mieszkańców naszego powiatu (w 2016 

roku wskaźnik ten wyniósł 24,01%). Adresatami zrealizowanych w 2016 roku zadań były dzieci, młodzież oraz osoby 

dorosłe. Liczba adresatów w poszczególnych zadaniach była różna, w zależności od rodzaju zadania.  Łączna liczba osób 

uczestniczących w zadaniach publicznych dotowanych przez Powiat Kościański wyniosła 18 977 osób, co jak wspomniano 

wyżej stanowi 24,01% liczby mieszkańców Powiatu. 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 695 110,17 zł. Obejmował on środki własne oferentów, pozyskane przez 

nich z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów zadania. 

W 2016 roku udzielono dwóch dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. „małe granty” w trybie art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwalony
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W roku 2016 skonsultowano z organizacjami pozarządowymi jeden akt normatywny stanowiony przez Radę Powiatu. 

Ponadto funkcjonowały dwa zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, w skład którego weszli przedstawiciele 

organizacji pozarządowych. W 2016 roku zorganizowano dziewięć spotkań/szkoleń adresowanych do organizacji 

pozarządowych. To o jedno więcej  niż w roku poprzednim. 

Porównując wskaźniki ewaluacji Programu w roku 2016 ze wskaźnikami za rok 2015 stwierdza się, że: 

 liczba złożonych ofert uległa zwiększeniu o 4,39 %, a organizacji biorących udział w otwartym konkursie ofert o 38,10 %, 

 zwiększyła się o 10,10 % liczba oferentów, z którymi podpisano umowy, 

 zmniejszyła się liczba ofert odrzuconych w otwartym konkursie ofert z 15 do 6 ofert, 

 zwiększyła się o 30,33 % liczba adresatów zadań, 

 zwiększyła się o 32,10% wielkość wkładu finansowego organizacji w realizację zadań publicznych, 

 odnotowano spadek o 0,62% wysokości kwot udzielonych dotacji w zakresie rozwoju kultury fizycznej, 

 odnotowano wzrost o 12,09% wysokości kwot udzielonych dotacji w obszarze turystyki, 

 odnotowano wzrost o 2,38% wysokości kwot udzielonych dotacji w obszarze wspierania działalności kulturalnej, 

 odnotowano wzrost o 6,30% wysokości kwot udzielonych dotacji w obszarze promocji i ochrony zdrowia, 

 zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało zrealizowane w 2016 roku po raz pierwszy więc 

wysokość wnioskowanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe do wysokości środków zaplanowanych w 

budżecie Powiatu będzie można określić w roku następnym, 

 łączna wysokość kwot udzielonych dotacji wzrosła o 27,70%, 

 zwiększyła się liczba umów zawartych w trybie pozakonkursowym tzw. „małych grantów” - w 2015 roku nie zawarto 

żadnej takiej umowy. 

 

Reasumując, stwierdzić można, że 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, 24 marca 2017 roku 
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