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1. Wstęp 

 

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.  

 

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 2016 

(zwany dalej Programem) został uchwalony uchwałą nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 

30 listopada 2015 roku oraz zmieniony uchwałą nr XV/83/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku. 

 

Celem głównym Programu było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu oraz 

wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa 

między Powiatem a organizacjami. 

 

Przed uchwaleniem Programu, w dniach od 26 października do 3 listopada 2015 roku, na podstawie 

uchwały nr 68.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 października 2015 roku zostały 

przeprowadzone konsultacje projektu Programu, podczas których organizacje mogły składać swoje 

opinie, uwagi i wnioski. 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 opinii, uwag  

i wniosków do projektu Programu.  

 

2. Okres realizacji Programu 

 

Program obowiązywał od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.  

 

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu 

 

Na realizację zadań z Programu przeznaczono środki w wysokości 154 946,00 zł. 

 

4. Formy współpracy  

 

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku przybierała charakter finansowy 

i pozafinansowy.  

 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w formie zlecania realizacji zadań publicznych  

w trybie otwartego konkursu ofert poprzez ich wspieranie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

ich realizacji. 

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na: 

 publikowaniu na stronach internetowych Powiatu ważnych informacji dotyczących działań 

podejmowanych przez Powiat w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 popularyzacji na stronie internetowej Powiatu działalności organizacji pozarządowych,  

 przekazywaniu informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej,  



 zamieszczaniu przez organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na wszystkich materiałach 

promocyjno-informacyjnych zapisu o dofinansowaniu przez Powiat,  

 udzielaniu organizacjom wsparcia merytorycznego, w szczególności poradnictwa i doradztwa, 

 prowadzeniu i aktualizowaniu bazy danych organizacji pozarządowych, 

 przekazywaniu organizacjom materiałów informacyjnych i promocyjnych Powiatu. 

 

Zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert wynika z zapisów ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym Zarząd Powiatu Kępińskiego 

ogłosił 4 konkursy ofert na zadania realizowane w 2016 roku.  

 

Pierwszy konkurs został ogłoszony uchwałą nr 70.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia  

9 listopada 2015 roku i dotyczył prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie 

Kępińskim w 2016 roku. 

Dnia 23 listopada 2015 roku uchwałą nr 76.V.2015 Zarząd powołał komisję konkursową do 

zaopiniowania ofert w konkursie. 

Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja pozarządowa – Związek Młodzieży Wiejskiej, która uchwałą 

Zarządu nr 77.V.2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku została wybrana do prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej. Kwota dotacji wyniosła 59 946,00 zł. 

 

Drugi konkurs dotyczył prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu. Konkurs 

ogłoszono uchwałą nr 78.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 grudnia 2015 roku, natomiast 

komisję powołano uchwałą nr 82.V.2015 Zarządu z dnia 23 grudnia 2015 r. 

Do konkursu zgłosiła się jedna organizacja pozarządowa – Caritas Diecezji Kaliskiej, która uchwałą 

Zarządu nr 84.V.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku została wybrana do prowadzenia ośrodka interwencji 

kryzysowej na terenie Powiatu. Kwota dotacji wyniosła 60 000,00 zł. 

 

Trzeci konkurs, ogłoszony uchwałą nr 89.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 stycznia 2016 

roku, dotyczył wspierania zadań publicznych w zakresie: 

a. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania, 

b. ochrony i promocji zdrowia, 

c. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

d. turystyki i krajoznawstwa,  

e. pomocy społecznej, 

f. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

g. porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Komisja konkursowa została powołana uchwałą nr 92.V.2016 Zarządu z dnia 4 lutego 2016 roku. 

Do konkursu zgłoszono 18 ofert realizacji zadań przez 14 organizacji: Stowarzyszenie Plastyków 

Amatorów Powiatu Kępińskiego, Ochotniczą Straż Pożarną w Kępnie, Stowarzyszenie Jesteśmy dla 

Ciebie, Ochotniczą Straż Pożarną w Olszowie, Stowarzyszenie Szansa dla Trzebienia, Towarzystwo 

Społeczne Tilia, Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński, Stowarzyszenie Apertus, 

Ochotniczą Straż Pożarną w Turkowach, Ochotniczą Straż Pożarną w Chojęcinie, Uniwersytet 

Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego, Ochotniczą Straż Pożarną w Świbie, Stowarzyszenie Seniorów 

Razem, Ochotniczą Straż Pożarną w Biadaszkach. 

Uchwałą nr 97.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 marca 2016 roku do udzielenia dotacji 

wybrano 13 ofert na łączną kwotę dotacji 31 899,80 zł. Jedna organizacja zrezygnowała z przyznanej 

dotacji, finalnie przekazano więc dotacje na kwotę 30 194,80 zł. 

 



Czwarty konkurs, ogłoszony uchwałą nr 100.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 marca 

2016 roku, dotyczył wspierania zadań publicznych w zakresie: 

a. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

b. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Komisja konkursowa została powołana uchwałą nr 101.V.2016 Zarządu z dnia 16 marca 2016 roku. 

Do konkursu zgłoszono 4 oferty realizacji zadań przez 4 organizacje: Stowarzyszenie Szansa dla 

Trzebienia, Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński, Towarzystwo Społeczne Tilia, 

Ochotniczą Straż Pożarną w Trzebieniu. 

Uchwałą nr 106.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. do udzielenia dotacji 

wybrano 3 oferty na łączną kwotę 4 804,00 zł. 

 

Z 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. 

Po wykonaniu zadania publicznego każda organizacja rozliczyła się z udzielonej dotacji składając 

sprawozdanie z realizacji zadania.  

 

Poniższa tabela zawiera szczegółowy wykaz organizacji, którym udzielono dotacji na zadania 

realizowane w 2016 roku wraz z kwotami udzielonej i rozliczonej dotacji (rozliczona kwota dotacji to 

kwota udzielonej dotacji minus kwota niewykorzystana i zwrócona do urzędu). 

 

lp nazwa organizacji sfera zadań publicznych 

kwota 

udzielonej 

dotacji 

kwota 

rozliczonej 

dotacji 

1 Związek Młodzieży Wiejskiej 
prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej 
59 946,00 59 946,00 

2 Caritas Diecezji Kaliskiej 
prowadzenie ośrodka interwencji 

kryzysowej 
60 000,00 60 000,00 

3 OSP Chojęcin 
porządek i bezpieczeństwo 

publiczne 
1 825,00 1 793,46 

4 OSP Olszowa 
porządek i bezpieczeństwo 

publiczne 
2 750,00 2 745,37 

5 OSP Turkowy 
porządek i bezpieczeństwo 

publiczne 
3 070,00 3 070,00 

6 OSP Świba 
porządek i bezpieczeństwo 

publiczne 
1 700,00 1 700,00 

7 OSP Biadaszki 
porządek i bezpieczeństwo 

publiczne 
1 817,30 1 817,30 

8 Stow. Plastyków Amatorów 
kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego 
3 015,00 3 015,00 

9 Stow. Jesteśmy dla Ciebie 
kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego 
1 985,00 1 985,00 

10 Stow. Jesteśmy dla Ciebie turystyka i krajoznawstwo 1 000,00 1 000,00 

11 Stow. Apertus pomoc społeczna 2 000,00 2 000,00 

12 Stow. Apertus ochrona i promocja zdrowia 2 740,00 2 740,00 



13 Uniwersytet Trzeciego Wieku 
nauka, szkolnictwo wyższe, 

edukacja 
7 192,50 7 192,50 

14 Stow. Seniorów Razem 
nauka, szkolnictwo wyższe, 

edukacja 
1 100,00 1 098,03 

15 Stow. Szansa dla Trzebienia 
kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego 
900,00 899,15 

16 Stow. Nasz Bezpieczny PK 
nauka, szkolnictwo wyższe, 

edukacja 
1 705,00 1 703,32 

17 Stow. Tilia 
kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego 
2 199,00 2 199,00 

SUMA 154 944,80 154 904,13 

 

Jak wynika z tabeli, wydatkowano prawie całą kwotę przeznaczoną na dotowanie zadań publicznych 

(bez 1,20 zł). Większość organizacji wykorzystała w pełni udzieloną dotację, jednak kilka podmiotów 

musiało zwrócić do urzędu nieznaczne kwoty niewykorzystanej dotacji. 

 

Pomimo możliwości wynikających z Programu, żadna organizacja w 2016 roku nie złożyła oferty 

realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (zgodnie z przepisami 

określonymi w art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie). 

 

5. Podsumowanie 

 

Powiat Kępiński ogłosił 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2016 roku i przeznaczył na ten 

cel 154 946,00 zł, wydatkował 154 944,80, a po rozliczeniu wszystkich zadań 40,67 zł wróciło do 

budżetu Powiatu. 

 

W sumie w 2016 roku 17 organizacji złożyło 24 oferty realizacji zadania. 15 organizacji uzyskało 

dofinansowanie na 17 zadań. 

 

Nie złożono żadnej oferty realizacji zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

 

Żadna organizacja nie uczestniczyła w konsultacjach Programu. 

 

Organizacje realizowały zadania zgodnie z umową, jakość i rzetelność były zadowalające. 

 

Współpraca Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku układała się 

poprawnie. Powiat udzielał organizacjom wsparcia finansowego i merytorycznego. Współpraca 

odbywała się na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na 

rzecz różnych grup społecznych. Realizowane zadania motywowały mieszkańców Powiatu 

Kępińskiego do udziału w pracach nad aktywizacją lokalnej społeczności, pobudzały kreatywność, 

umacniały poczucie odpowiedzialności za rozwój wspólnoty lokalnej i regionu. 


