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SPRAWOZDANIE 

z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego 

w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kępno, kwiecień 2016 roku 
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1. Cel współpracy 

 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Powiatu Kępińskiego w realizacji jego 

zadań statutowych. Samorząd Powiatu Kępińskiego współpracuje z sektorem pozarządowym 

dofinansowując realizację zadań publicznych powiatu z przekonaniem, że organizacje 

pozarządowe znając potrzeby lokalne mogą realizować je skutecznie i efektywnie niemal w 

każdym obszarze życia społecznego. 

15 grudnia 2014 roku Rada Powiatu Kępińskiego podjęła uchwałę nr II/12/2014  

w której uchwaliła „Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. 

Celem wyżej wymienionego programu było stworzenie stałych ram współpracy 

administracji powiatowej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Uchwalenie Programu miało służyć wspieraniu organizacji 

pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.  

W dniach od 14 do 30 listopada 2014 roku zostały przeprowadzone konsultacje projektu 

„Programu” na rok 2015, podczas których organizacje pozarządowe mogły składać swoje 

opinie i uwagi do ww. projektu.  

Podstawą prawną do ogłoszenia konsultacji była Uchwała Nr 307.IV.2014 r.  Zarządu 

Powiatu Kępińskiego z dnia 13 listopada 2014 r. sprawie przyjęcia i skierowania do 

konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego 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 na rok 2015. 

Informacja o konsultacjach wraz z projektem „Programu” została zamieszczona na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego - www.powiatkepno.pl praz w Biuletynie Informacji 

Publicznej www.bip.powiatkepno.pl, a także na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa 

Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono 

żadnych uwag i opinii do projektu „Programu”. 

 

2. Okres realizacji programu 

 

Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie na rok 2015 obowiązywał od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 

 

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań  

 

Na realizację programu w 2015 r. przeznaczono środki w kwocie 35 000,00 zł. 

 

4. Formy współpracy i priorytetowe zadania publiczne 

 

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje kilka form 

współpracy między administracją i organizacjami (art. 5). Zasadniczo są to dwie formy: 

merytoryczna oraz finansowa. 

 

Współpraca o charakterze finansowym. 

Finansowe formy współpracy to zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 

publicznych na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. W minionym roku współpraca Powiatu Kępińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

http://www.powiatkepno.pl/
http://www.bip.powiatkepno.pl/
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polegała na wspieraniu wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie jego realizacji. Ponieważ Ustawa o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie wymaga przeprowadzenia w tym celu otwartego konkursu ofert, Zarząd 

Powiatu Kępińskiego uchwałą Nr 5.V.2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2015 roku przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: 

1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

2) ochrony i promocji zdrowia, 

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

4) turystyki i krajoznawstwa, 

5) pomocy społecznej, 

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

7) porządku i bezpieczeństwa publicznego 

W ogłoszonym otwartym konkursie ofert został określony: 

 cel konkursu, 

 rodzaj i forma realizacji zadań oraz wysokość środków publicznych, 

 zasady przyznawania dotacji, 

 termin i warunki realizacji zadania publicznego, 

 termin składania ofert, 

 wymogi oferty, 

 tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert. 

Dnia 29 stycznia 2015 roku Zarząd Powiatu Kępińskiego Uchwałą Nr 6.V.2015 powołał 

komisję konkursową do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych Powiatu 

Kępińskiego w 2015 roku. W skład wyżej wymienionej komisji weszli: 

1) Przewodniczący: Grażyna Jany- Wicestarosta Powiatu Kępińskiego 

2) Sekretarz: Katarzyna Nawrot- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obronnych 

i Społecznych 

3) Członek Komisji: Magdalena Osada- Sekretarz Powiatu Kępińskiego 

4) Członek Komisji: Eugeniusz Grzesiak- przedstawiciel organizacji pozarządowych 

 

Komisja konkursowa po ocenie formalnej i merytorycznej złożonych ofert, przekazała 

Zarządowi Powiatu Kępińskiego propozycję kwot dofinansowania zadań publicznych 

poszczególnym organizacjom pozarządowym. W związku z tym dnia 27 marca 2015 roku 

Zarząd Powiatu Kępińskiego podjął Uchwałę Nr 17.V.2015 w sprawie wyboru ofert na 

realizację zadań publicznych  w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. 
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ZESTAWIENIE OFERT ORAZ KWOTY UDZIELONYCH DOTACJI 
 

 

Ze wszystkimi wyżej wymienionymi organizacjami którym zostały przyznane dotacje, Zarząd 

Powiatu Kępińskiego podpisał umowy, w których zostały uregulowane zasady wsparcia 

realizacji zadania publicznego, warunki przekazania dotacji oraz sposób jej rozliczenia i 

kontroli.  

W wyniku pierwszego przeprowadzonego w 2015 roku otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty pozostały 

wygenerowane oszczędności w kwocie 13 200,00 zł. W związku z powyższym, Zarząd 

Powiatu Kępińskiego uchwałą Nr 33.V.2015 z dnia 25 maja 2015 roku ogłosił otwarty 

konkurs ofert nr 2/2015 na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2015 roku 

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: 

1) ochrony i promocji zdrowia, 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

3) porządku i bezpieczeństwa publicznego 

W ogłoszonym otwartym konkursie ofert został określony: 

 cel konkursu, 

 rodzaj i forma realizacji zadań oraz wysokość środków publicznych, 

 zasady przyznawania dotacji, 

 termin i warunki realizacji zadania publicznego, 

 termin składania ofert, 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Całkowity 

koszt 

zadania 

Kwota 

wnioskowana 

Przyznana 

kwota 

dofinansowania 

1. 
Kępiński Klub 

AMAZONKI 

Ochrona i promocja 

zdrowia 
3 230,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie 

APERTUS 
Pomoc społeczna 2 250,00 zł 2 000,00 zł 1 500,00 zł 

3. 

Stowarzyszenie 

„Nasz Bezpieczny 

Powiat Kępiński” 

Nauka, szkolnictwo 

wyższe, edukacja, oświata  

i wychowanie 

4 030,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł 

4. 

Stowarzyszenie 

„Jesteśmy dla 

Ciebie” 

Turystyka i krajoznawstwo 3 140,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

5. 

Stowarzyszenie 

„Jesteśmy dla 

Ciebie” 

Pomoc społeczna 1 640,00 zł 900,00 zł 500,00 zł 

6. 

Kępiński Klub 

KYOKUSHIN 

KARATE 

Wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

4 202,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 

7. 

Towarzystwo 

Miłośników Ziemi 

Kępińskiej 

Kultura. Sztuka, ochrona 

dóbr i dziedzictwa 

narodowego 

9 500,00 zł 4 800,00 zł 4 800,00 zł 

8. 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Powiatu Kępińskiego 

Nauka, szkolnictwo 

wyższe, edukacja, oświata  

i wychowanie 

14 230,00 zł 10 000,00 zł 8 000,00 zł 

9. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi 

Bralińskiej 

Wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

5 070,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł 

RAZEM 47 292,00 27 700,00 21 800,00 zł 
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 wymogi oferty, 

 tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert. 

Dnia 25 maja 2015 roku Zarząd Powiatu Kępińskiego Uchwałą Nr 34.V.2015 powołał 

komisję konkursową do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych Powiatu 

Kępińskiego w 2015 roku. W skład wyżej wymienionej komisji weszli: 

1) Przewodniczący: Grażyna Jany – Wicestarosta Powiatu Kępińskiego 

2) Sekretarz: Katarzyna Godek – Referent - pracownik Wydziału Zarządzania Projektami i 

Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kępnie 

3) Członek Komisji: Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu Kępińskiego 

4) Członek Komisji: Eugeniusz Grzesiak – przedstawiciel organizacji pozarządowych 

 

Komisja konkursowa po ocenie formalnej i merytorycznej złożonych ofert, przekazała 

Zarządowi Powiatu Kępińskiego propozycję kwot dofinansowania zadań publicznych 

poszczególnym organizacjom pozarządowym. W związku z tym dnia 2 lipca 2015 roku 

Zarząd Powiatu Kępińskiego podjął Uchwałę Nr 51.V.2015 w sprawie wyboru ofert na 

realizację zadań publicznych  w 2015 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w 

ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2015. 

 

ZESTAWIENIE OFERT ORAZ KWOTY UDZIELONYCH DOTACJI 
 

 

 

Ze wszystkimi wyżej wymienionymi organizacjami którym zostały przyznane dotacje, 

Zarząd Powiatu Kępińskiego podpisał umowy, w których zostały uregulowane zasady 

wsparcia realizacji zadania publicznego, warunki przekazania dotacji oraz sposób jej 

rozliczenia i kontroli.  

W trakcie realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej 

odstąpiło od umowy i zwróciło przyznaną kwotę dotacji wraz z odsetkami. 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Całkowity 

koszt 

zadania 

Kwota 

wnioskowana 

Przyznana 

kwota 

dofinansowania 

1. 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kępnie 

Porządek i bezpieczeństwo 

publiczne 
2 850,00 zł 1 800,00 zł 1 800,00 zł 

2. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Biadaszkach 

Porządek i bezpieczeństwo 

publiczne 
3 404,00 zł 2 174,00 zł 2 174,00 zł 

3. 
Stowarzyszenie 

Seniorów „Razem” 

Ochrona i promocja 

zdrowia 
1 750,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

4. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Krzyżownikach 

Porządek i bezpieczeństwo 

publiczne 
5 600,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

5. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Trębaczowie 

Porządek i bezpieczeństwo 

publiczne 
2 740,00 zł 1 540,00 zł 1 540,00 zł 

RAZEM 16 344,00 10 514,00 10 514,00 zł 
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Po wykonaniu zadania publicznego pozostałe dwanaście organizacji w terminie 

złożyło wymagane sprawozdania merytoryczne i finansowe. 

W wyniku weryfikacji sprawozdania z realizacji zadania przez Ochotniczą Straż 

Pożarną w Kępnie stwierdzono nieprawidłowości z przebiegu realizacji zadania. Organizacja 

ta została wezwana do uzupełnień i wyjaśnień wskazanych uchybień. W wyniku 

dostarczonych dokumentów przez w/w podmiot stwierdzono, że organizacja ta nie 

zrealizowała zadania publicznego w sposób prawidłowy i została wezwana do zwrotu dotacji 

wraz z odsetkami. 

 

Współpraca o charakterze merytorycznym. 

Merytoryczna (pozafinansowa) współpraca Powiatu Kępińskiego z organizacjami w roku 

2015 polegała między  innymi na:  

1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności przez organy 

administracji publicznej i organizacje, 

2) doradztwie i udzielaniu organizacjom pomocy merytorycznej w przygotowaniu 

projektów i pisaniu wniosków, 

3) wspólnym rozpoznawaniu potrzeb i wspólnym planowaniu działań służących 

zaspokojeniu tych potrzeb, 

4) popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej 

www.powiatkepno.pl, 

 

PODSUMOWANIE 

Powiat Kępiński realizując cele Programu współpracy w 2015 roku udzielał 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia 

finansowego jak i merytorycznego. Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności oraz uczciwej konkurencji. 

Współpracował na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem 

działań na rzecz różnych grup społecznych. Realizowane przez podmioty zadania 

motywowały mieszkańców Powiatu Kępińskiego do udziału w pracach nad aktywizacją 

lokalnej społeczności, pobudzały kreatywność, umacniały poczucie odpowiedzialności za 

rozwój wspólnoty lokalnej i regionu. 
 

 

http://www.powiatkepno.pl/

