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Sprawozdanie sporządzono w związku z zapisem art. 5a, ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536). 

Organizacje pozarządowe są istotnym składnikiem społeczeństwa demokratycznego, 

elementem spajającym i aktywizującym lokalną społeczność. Od początku powstania Powiatu 

Kępińskiego obserwuje się ogromne ożywienie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz 

innych form społecznego działania. Ostatnie lata w powiecie kępińskim to okres wzmożonej 

aktywności społecznej. Powstaje wiele nowych stowarzyszeń, które stają się czynnikiem 

aktywizującym działalność społeczną obywateli i uzupełniającą obszary polityki społecznej  

i społecznego działania nie objęte działalnością administracyjną. 

Rozległość podejmowanych działań, ich społeczny charakter, dobre rozpoznanie 

potrzeb i problemów społecznych, poziom realizacji ich usług i zadań wymaga wpisania ich 

na trwałe w system funkcjonowania lokalnego środowiska i wsparcia ich społecznie 

pożytecznej działalności. 

Szczególny nacisk we współpracy samorządu powiatowego z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, kieruje się na aktywizację osób 

niepełnosprawnych, intensyfikację działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży, 

przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie przedsiębiorczości, przygotowanie do działania  

w strukturach Unii Europejskiej, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i społecznego, 

ochronę środowiska, wspieranie lokalnej kultury i historii a także profesjonalizację działań 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 

Formy współpracy 

Podstawowe formy współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi 

miały charakter pozafinansowy i finansowy. 

Współpraca o charakterze pozafinansowym: 

1. Wspieranie organizacyjne, m.in. pomoc administracyjna, nieodpłatne użyczanie lokali 

organizacjom na działalność statutową lub za niewielkim wynagrodzeniem 

pokrywającym koszty eksploatacyjne udostępnianych pomieszczeń, udostępnianie 

materiałów i sprzętów, urządzeń na potrzeby organizacji. 

2. Konsultacja z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych 

dotyczących sfer współpracy. 
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3. Wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej. 

4. Współpraca w sferze programowej, planowanie oraz realizacja wspólnych 

przedsięwzięć, np.: konferencje, szkolenia, warsztaty (przedstawiciele stowarzyszeń 

uczestniczą w pracy Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych). 

5. Współpraca w zakresie opiniowania działalności stowarzyszeń przy okazji starania się 

o status pożytku publicznego. 

6. Pomoc, konsultacje telefoniczne i osobiste, przy zakładaniu organizacji 

pozarządowych. Organizacje pozarządowe mogły uzyskać ww. pomoc w Wydziale 

Organizacyjnym, Spraw Obronnych i Społecznych. 

7. Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń z Powiatu Kępińskiego. 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. liczba stowarzyszeń znajdujących się w ewidencji 

przedstawia się następująco: 

- Stowarzyszenia rejestrowe – 68  (w 2011 roku zarejestrowano 7 

stowarzyszeń), 

- Fundacje – 3  (w 2011 roku zarejestrowano 1 fundacje), 

- Stowarzyszenia zwykłe – 4, 

- Kluby Sportowe, których statuty nie przewidują działalności gospodarczej – 27 

(w 2011 roku zarejestrowano 2 kluby sportowe), 

- Uczniowskie Kluby Sportowe – 13, 

- Ochotnicze Straże Pożarne – 59. 

Współpraca o charakterze finansowym: 

Możliwości Powiatu są bardzo ograniczone w tym przedmiocie działań. W budżecie 

Powiatu Kępińskiego na rok 2011, nie przeznaczono żadnych środków na realizację zadań 

publicznych określonych w „Programie współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”. 

Do Zarządu Powiatu nie złożono żadnej oferty o samodzielną realizację zadania publicznego, 

a jedynie wnioski o wsparcie. 

Powiat Kępiński we wspólnym obowiązku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazał dofinansowanie na prowadzenie Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, następujące kwoty: 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupi -  65.760 zł, w tym: 

- Stowarzyszenie Prorodzinne „ŚWIATŁO” – 17.890 zł, 

- CARITAS – 47.870 zł, 
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Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie – 11.508 zł, w tym: 

-  Ostrzeszów – 1.644 zł, 

-  Doruchów – 9.864 zł. 

 

Dodatkowo, Powiat okazjonalnie wspierał inne stowarzyszenia i związki wyznaniowe 

różnymi kwotami przy współorganizacji przedsięwzięć. 

Stowarzyszenia z którymi Powiat współorganizował różne przedsięwzięcia, to: 

w zakresie kultury: 

- ZHP – konkurs recytatorski – 300 zł, 

- OSP Kępno – konkurs plastyczny – 300 zł, 

- Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej – Plener malarski – 1.000 zł. 

w zakresie sportu: 

- TKKF – Mistrzostwa Województwa w Duathlonie – 600 zł, 

- TKKF – Samochodowy Rajd Rodzinny – 600 zł, 

- Warsztaty Terapii Zajęciowej – „Olimpiada umiejętności” – 500 zł, 

- „Marcinki” – Mi ędzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci – 400 zł, 

- Koło Wędkarskie – Zawody wędkarskie – 700 zł, 

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” – Międzywojewódzki 

Turniej Piłki Siatkowej – 300 zł, 

- Bractwo Kurkowe – Zawody Strzeleckie Samorządowców – 300 zł, 

- POSP w Kępnie – Powiatowe Zawody Drużyn Pożarniczych – 400 zł. 

 

 

 

 

 

 

Opracował : Andrzej Figiel 

Wydział Organizacyjny, Spraw Obronnych i Społecznych 


