Załącznik do uchwały Nr XXXIV/393/2017
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 26 maja 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kaliskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2016 rok.
Podstawa prawna składania Sprawozdania
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest
obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy
za rok poprzedni. Niniejsze sprawozdanie jest wykonaniem powyższego obowiązku.
Uchwalenie Programu współpracy na 2016 rok
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a ust.1 ustanowiła
obowiązek dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, uchwalania rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy.
Rada Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr XIII/196/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku uchwaliła
Program Współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Program ten przed przyjęciem przez Radę Powiatu Kaliskiego został poddany konsultacjom
w trybie określonym w uchwale Nr XLVII/422/2010 Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Konsultacje te odbyły się w następujący
sposób:
1) informację o przygotowywaniu projektu z prośbą o wnoszenie uwag i propozycji
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kaliskiego, na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz w lokalnych mediach (ogłoszenie w Życiu Kalisza
Nr Nr 33 z dnia 19 sierpnia 2015 roku),
2) opracowany projekt Programu, stanowiący załącznik do uchwały Nr 368/2015 Zarządu
Powiatu Kaliskiego z dnia 15.10.2015 r zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej
Powiatu Kaliskiego wraz z Komunikatem Zarządu Powiatu Kaliskiego o możliwości
zgłaszania uwag i propozycji do zamieszczonego projektu. Informację o udostępnieniu
projektu do wglądu w Starostwie Powiatowym, zamieszczono w lokalnej prasie (ogłoszenie
w Życiu Kalisza Nr 42 z dnia 21 października 2015 r.).
W efekcie konsultacji przeprowadzonych ww. sposób jedna organizacja pozarządowa
zgłosiła swoje uwagi do Projektu Programu. Dwie uwagi zostały uwzględnione, gdyż treść
uwag dotyczyła skorygowania zapisów Programu w odniesieniu do trybu powoływani i zasad
działania komisji konkursowych oraz planowania środków na realizację Programu. Uwagi
te uwzględniono gdyż były zgodne z obowiązującymi przepisami. Jedna uwaga dotycząca
zwiększenia środków na sport nie została uwzględniona, gdyż środki budżetu Powiatu
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nie podlegają konsultacji. Skorygowany Projekt Programu został przyjęty przez Zarząd
0Powiatu Kaliskiego i przedłożony Radzie Powiatu Kaliskiego do uchwalenia.
Cele i zasady Programu
W § 2 Programu jako główny cel założono określenie czytelnych zasad współpracy Powiatu
Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi. Dotyczyło to szczególnie zlecania realizacji zadań
publicznych, będących zadaniami Powiatu.
Oprócz celu głównego określono również cele szczegółowe, do których zaliczono:
1) budowanie partnerstwa między Samorządem Powiatu Kaliskiego i organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jego
terenie,
2) wspieranie Podmiotów Programu w realizacji ważnych celów społecznych,
3) umacnianie więzi społecznych,
4) aktywizacja lokalnych społeczności,
5) prowadzenie efektywniejszych działań w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych poprzez
ich lepsze rozpoznanie,
6) umożliwienie organizacjom pozarządowym występowania z ofertą realizacji konkretnych
zadań publicznych prowadzonych przez Powiat.
Wszystkie wymienione cele były realizowane poprzez działania omawiane w dalszej części
Sprawozdania.

Priorytetowe zadania publiczne
W § 6 Programu przyjęto priorytety współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2016 rok, do których zaliczono:
1) pomoc społeczna, w tym:
a) promowanie rodzicielstwa zastępczego wśród rodzin powiatu kaliskiego,
b) prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, adopcyjne oraz na prowadzenie
rodzinnych domów dziecka,
c) rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych poprzez udział w imprezach kulturalnych,
sportowych i turystycznych,
d) aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych,
2) działania profilaktyczne w zakresie promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego,
3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) działania na rzecz organizacji rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży,
b) działania na rzecz upowszechniania sportu w środowisku wiejskim,
4) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) turystykę i krajoznawstwo,
6) ekologię oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
7) kulturę i sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Działania Zarządu Powiatu Kaliskiego w szczególności dotyczące zlecania zadań do
realizacji w trybie otwartych konkursów ofert, ale również w innym trybie, podejmowane były
głównie w zakresie przyjętych priorytetów. W mniejszym zakresie współpraca była
podejmowana również w innych sferach zadań publicznych.

-2-

Zlecanie przez Powiat Kaliski zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
1. Środki zaplanowane w budżecie Powiatu Kaliskiego na realizację zadań publicznych
Podstawową formą współpracy z organizacjami pozarządowymi, wynikającą z przyjętego
Programu było zlecanie zadań do realizacji wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie ich
wykonania.
W budżecie Powiatu Kaliskiego na 2016 rok zaplanowano następujące środki na dotacje dla
organizacji pozarządowych:
1) 18.000,00 zł na dotacje związane z realizacją zadań w dziedzinie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu,
2) 10.000,00 zł na dotacje związane z realizacją zadań dotyczących wypoczynku dzieci
i młodzieży,
3) 15.000,00 zł na dotacje związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej.
4) 61.800,00 na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia
przez organizacje pozarządowe punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu
kaliskiego.
2. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
Wybór zadań do realizacji wraz z udzieleniem wsparcia finansowego, zgodnie z ustawą oraz
przyjętym Programem Współpracy na 2016 rok, odbywał się w drodze konkursów ofert.
Zgodnie z § 9 ust.1 pkt 2 lit. a i b Programu, Zarząd Powiatu Kaliskiego ogłosił następujące
otwarte konkursy ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych:
1) na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - uchwała Nr 502/2016
Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 10 lutego 2016 roku,
2) na wsparcie realizacji zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - uchwała
Nr 502/2016 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 10 lutego 2016 roku,
3) na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz
z udzieleniem wsparcia finansowego - uchwała Nr 500/2016 Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 10 lutego 2016 roku,
4) na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia
przez organizacje pozarządowe punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu
kaliskiego – uchwała Nr 393/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
Ogłoszenia o konkursach zostały podane do publicznej wiadomości poprzez:
1) umieszczanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kaliszu,
2) opublikowanie
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
Powiatu
www.bip.powiat.kalisz.pl /ogłoszenia/konkursy/konkursy 2015/ 2016,

Kaliskiego:

3) umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
W wyniku ogłoszonych konkursów do Starostwa Powiatowego w Kaliszu wpłynęło 11 ofert
od 10 organizacji pozarządowych (1 organizacja złożyła dwie oferty na dwa różne zadania).
W poszczególnych dziedzinach wpłynęła następująca liczba ofert:
- 6 ofert na dwa zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- 2 oferty na zadanie z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
- 1 oferta na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
- 2 oferty na zadanie w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
powiatu kaliskiego.
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3. Wybrane oferty i przyznane dotacje
3.1 Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
(uchwała Nr 545/2016 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 23 marca 2016 r.):
1) w ramach ogłoszonego zadania pn. „Organizacja rywalizacji sportowej wśród dzieci
i młodzieży z terenu powiatu kaliskiego” Zarząd Powiatu Kaliskiego uwzględniając
rekomendację komisji konkursowej przyznał 13.000,00 zł (całość środków
przewidzianych w budżecie Powiatu Kaliskiego na to zadanie) dla jedynej oferty złożonej
na to zadanie, tj. dla:
Kaliskiego Ziemskiego Szkolnego Związku Sportowego zs. w Zbiersku
Cukrowni na zgłoszone w konkursie zadanie pn. „Wyłonienie mistrzów powiatu
kaliskiego w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz reprezentowanie powiatu
kaliskiego w imprezach wyższego szczebla” oferującego organizację 20 imprez
sportowych z udziałem około 1580 osób,
2) w ramach ogłoszonego zadnia pn. „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim.
Organizacja imprez o zasięgu powiatowym i wyższym oraz udział reprezentantów
środowiska wiejskiego powiatu kaliskiego w zawodach o zasięgu powiatowym
i wyższym” Zarząd Powiatu Kaliskiego uwzględniając rekomendację komisji
konkursowej rozdysponował 5.000,00 zł (całość środków zaplanowanych w budżecie
na to zadanie) dla wszystkich organizacji, które złożyły oferty na ten rodzaj zadania tj.:
a) 1.500,00 zł dla Klubu Sportowego „Jaskiniowiec” Rajsko zs. w Rajsku gm.
Opatówek na zadanie „Jaskiniowiec na sportowo”, oferującego organizację
4 turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kaliskiego,
b) 1.250,00 zł dla Kaliskiego Ziemskiego Szkolnego Związku Sportowego
zs. w Zbiersku Cukrowni na zadanie „Organizacja imprez powiatowych
w popularnych dyscyplinach sportowych dla mieszkańców powiatu kaliskiego”
oferującego organizację 3 turniejów sportowych dla około 300 osób,
c) 1.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koźminianka” zs. w Koźminku
na zadanie „Uprawiamy sport powszechny”, oferującego organizacje udziału
młodzieży w 6 wyścigach kolarskich oraz zakup strojów kolarskich dla trenującej
w klubie młodzieży z różnych gmin powiatu kaliskiego,
d) 750,00 zł dla Towarzystwa Sportowego „Liskowiak” zs. w Liskowie na zadanie
„Kulki w Liskowie 2016” oferującego organizację dwóch jednodniowych zawodów
Petanque dla około 300 osób,
e) 500,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Maczki” zs. w Zbiersku Cukrowni
na zadanie Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej „Łączy nas siatka” oferującego
organizację turnieju piłki siatkowej dla osób dorosłych z terenów wiejskich powiatu
kaliskiego,
3.2

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży (uchwała Nr 545/2016
Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 23 marca 2016 r.):
W ramach ogłoszonego zadania pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu
powiatu kaliskiego” Zarząd Powiatu Kaliskiego uwzględniając rekomendację komisji
konkursowej rozdysponował 10.000,00 zł (całość środków przewidzianych w budżecie
Powiatu Kaliskiego na to zadanie) dla 2 organizacji, które złożyły oferty na ten rodzaj
zadania tj.:
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1) 5.500,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszówce gm. Blizanów na zadanie:
„Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn
pożarniczych z terenu gminy Blizanów i Stawiszyn”, oferującej organizację
10 dniowego obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w Szklarskiej Porębie dla 51 osób
(dziewczęta i chłopcy od 12-16 lat) z terenu gminy Blizanów i Stawiszyn,
2) 4.500,00 zł dla ZHP Hufiec Powiatu Kaliskiego z siedzibą w Opatówku na zadanie
pn. Obóz harcerski Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego „Razem po przygodę” oferującego
organizację 10 dniowego obozu harcerskiego w Gołuchowie dla 70 dzieci z terenu
powiatu kaliskiego.
3.3

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
(uchwała Nr 570/2016 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 31 marca 2016 r.).
W ramach ogłoszonego zadania pn. „Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej wraz z udzieleniem wsparcia finansowego” Zarząd Powiatu
Kaliskiego uwzględniając rekomendację komisji konkursowej przyznał 15.000 zł (całość
środków przewidzianych w budżecie Powiatu Kaliskiego na to zadanie) dla jedynej oferty
złożonej na to zadanie, tj. dla:
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu na realizację zadania
obejmującego:
- organizowanie badań psychologicznych kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy
dziecka,
- organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
- przygotowanie kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka na przyjęcie
dzieci,
- wydawanie świadectw ukończenia szkolenia,
- wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

3.4 Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
przez organizacje pozarządowe na terenie powiatu kaliskiego.
W wyniku ogłoszenia konkursu oferty zgłosiły dwie organizacje: Związek Młodzieży
Wiejskiej z siedzibą w Warszawie i Fundacja Honeste Vivere również z siedzibą
w Warszawie. W związku z niespełnieniem wymogów formalnych ogłoszonych
w otwartym konkursie ofert przez obydwu oferentów, Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwałą
Nr 454/2015z dnia 15 grudnia 2015 r. unieważnił przedmiotowy konkurs nie powierzając
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kaliskiego żadnej
z dwu organizacji pozarządowych, które złożyły oferty na ich prowadzenie.
4. Podpisanie umów i wykonanie zadań
Po wyborze ofert i przyznaniu dotacji przez Zarząd Powiatu Kaliskiego z oferentami
podpisano umowy na realizację wybranych zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia
finansowego.
Po zakończeniu realizacji zadań wspieranych finansowo przez Powiat Kaliski, organizacje
pozarządowe, zgodnie z zawartymi umowami, sporządziły sprawozdania z ich wykonania,
dokonując w nich jednocześnie rozliczenia finansowego otrzymanych dotacji.
Rozliczenia dotacji zostały zweryfikowane poprzez analizę sprawozdań końcowych
złożonych przez wszystkich oferentów oraz w trakcie przeprowadzonych kontroli przez
pracowników Starostwa i jednostki organizacyjnej Powiatu Kaliskiego obsługujących
niniejsze konkursy tj.:
1) Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury,
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
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5. Ustalenia wynikające ze złożonych sprawozdań oraz kontroli dotyczącej realizacji
zleconych zadań
Sport i kultura fizyczna
1) Kaliski Ziemski Szkolny Związek Sportowy zs. w Zbiersku Cukrowni w ramach zadania
pn. „Wyłonienie mistrzów powiatu kaliskiego w poszczególnych dyscyplinach sportowych
oraz reprezentowanie powiatu kaliskiego w imprezach wyższego szczebla” zorganizował
w okresie od 9 maja do 15 grudnia 2016 r. 20 rozgrywek sportowych, zgodnie
z harmonogramem zadania zawartym w ofercie. W zadaniu wzięło łącznie udział ok. 1400
dzieci i młodzieży uczących się w
szkołach na terenie powiatu kaliskiego.
Organizacja prawidłowo wydatkowała i rozliczyła całą otrzymaną kwotę dotacji
tj. 13.000 zł. Całe zadanie zaplanowano na kwotę 16.500,00 zł a wykonano na kwotę
16.521,82 zł. Zadanie zostało prawidłowo wykonane zarówno pod względem merytorycznym
jak i finansowym. Weryfikacji wykonania umowy dokonano na podstawie złożonego
sprawozdania końcowego oraz przedłożonych do wglądu faktur wyszczególnionych
w sprawozdaniu,
2) Klub Sportowy „Jaskiniowiec” Rajsko zs. w Rajsku gm. Opatówek w ramach
zadania
pn. „Jaskiniowiec na sportowo”, zorganizował 3 turnieje w piłce nożnej halowej
oraz 1 turniej w siatkówce. Wszystkie turnieje zorganizowano w Hali WidowiskowoSportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku, w którym uczestniczyło łącznie 12
drużyn z 4 gmin powiatu kaliskiego oraz miasta Kalisza. Klub prawidłowo wydatkował całą
kwotę dotacji tj. 1.500,00 zł. Zadanie zostało prawidłowo wykonane pod względem
merytorycznym oraz finansowym. Zadanie zaplanowane na kwotę 2.700,00 zł wykonano
w takiej samej wysokości. Weryfikacji wykonania umowy dokonano na podstawie złożonego
sprawozdania końcowego oraz kontroli przeprowadzonej przez pracownika Biura Oświaty,
Zdrowia, Sportu i Kultury,
3) Kaliski Ziemski Szkolny Związek Sportowy zs. w Zbiersku Cukrowni w ramach zadania
pn. „Organizacja imprez powiatowych w popularnych dyscyplinach sportowych dla
mieszkańców powiatu kaliskiego” zorganizował 2 turnieje piłki nożnej w tym jeden
dla zawodników niezrzeszonych z terenu powiatu kaliskiego i jeden halowy dla
pracowników oświatowych i samorządowych oraz innych osób z terenu powiatu kaliskiego
oraz 1 turniej piłki siatkowej dla pracowników oświatowych i samorządowych z terenu
powiatu kaliskiego. Organizacja prawidłowo wydatkowała całą kwotę dotacji tj. 1.250,00 zł.
Zadanie zostało prawidłowo wykonane zarówno pod względem merytorycznym jak
i finansowym. Zadanie zaplanowane na kwotę 2.750,00 zł wykonano na kwotę 2882,19 zł.
Weryfikacji wykonania umowy dokonano na podstawie złożonego sprawozdania końcowego
oraz przedłożonych do wglądu faktur wyszczególnionych w sprawozdaniu,
4) Uczniowski Klub Sportowy „Koźminianka” zs. w Koźminku w ramach zadania
„Uprawiamy sport powszechny” Klub, zorganizował udział młodych kolarzy
w 6 wyścigach kolarskich zgodnie z przedłożoną ofertą i zakupił stroje kolarskie zgodnie ze
zaktualizowaną kalkulacją kosztów zadania. Klub prawidłowo wydatkował całą kwotę
dotacji w wysokości 1.000,00 zł. Całe zadanie zaplanowane na kwotę 2.000,00 zł wykonano
na kwotę 2.246,90 zł. Weryfikacji wykonania umowy dokonano na podstawie złożonego
sprawozdania końcowego oraz kontroli przeprowadzonej przez pracownika Biura Oświaty,
Zdrowia, Sportu i Kultury,
5) Towarzystwo Sportowe „Liskowiak” zs. w Liskowie w ramach zadania „Kulki
w Liskowie 2016” w dniach 30 - 31. 07. 2016 r. przeprowadziło, dwie jednodniowe imprezy
sportowe: Turniej o Puchar Kazimierza Zająca oraz Turniej z okazji 15-lecia sekcji Petanque.
Obydwie imprezy dotyczyły gry w Petanque. W sumie w obu imprezach wzięło udział
około 120 osób. Towarzystwo Sportowe Liskowiak prawidłowo wydatkowało całą kwotę
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dotacji w wysokości 750,00 zł. Całe zadanie zaplanowane na kwotę 1.550,00 zł wykonano
na kwotę 1.552,05 zł. Weryfikacji wykonania umowy dokonano na podstawie złożonego
sprawozdania końcowego oraz kontroli przeprowadzonej przez pracownika Biura Oświaty,
Zdrowia, Sportu i Kultury,
6) Uczniowski Klub Sportowy „Maczki” zs. w Zbiersku Cukrowni w ramach zadania
Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej „Łączy nas siatka” w dniu 19 listopada zorganizował
turniej piłki siatkowej dla osób dorosłych z terenów wiejskich powiatu kaliskiego. Klub
prawidłowo wydatkował całą kwotę dotacji w wysokości 500,00 zł. Całe zadanie
zaplanowane na kwotę 1.000,00 zł wykonano na kwotę 1.004,25 zł. Weryfikacji wykonania
umowy dokonano na podstawie złożonego sprawozdania końcowego oraz przedłożonych do
wglądu faktur wyszczególnionych w sprawozdaniu końcowym.
Wypoczynek dzieci i młodzieży
1) Ochotnicza Straż Pożarna w Warszówce gm. Blizanów w ramach zadania „Organizacja
obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych
z terenu gminy Blizanów i Stawiszyn” zorganizowała w dniach od 9 do 18 lipca 2016 r. obóz
dla 51 uczestników z gminy Blizanów i Stawiszyn w Szklarskiej Porębie.
OSP prawidłowo wydatkowała i rozliczyła całą otrzymaną kwotę dotacji
tj. 5.500,00 zł. Całe zadanie zaplanowano na kwotę 44.051,60 zł, a wykonano na kwotę
44.758,35 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową zarówno pod względem
merytorycznym jak i finansowym. Weryfikacji wykonania umowy dokonano na podstawie
złożonego sprawozdania końcowego oraz kontroli przeprowadzonej przez pracownika Biura
Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury,
2) ZHP Hufiec Powiatu Kaliskiego zs. w Opatówku w ramach zadania pn. Obóz harcerski
Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego „Razem po przygodę” zorganizował w dniach
12-21 lipca 2016 r. dziesięciodniowy obóz harcerski w Gołuchowie powiat pleszewski
dla 110 dzieci w tym 88 z terenu powiatu kaliskiego.
Hufiec prawidłowo wydatkował i rozliczył całą otrzymaną kwotę dotacji
tj. 4.500,00 zł. Całe zadanie zaplanowano na kwotę 68.110,00 zł, a wykonano na kwotę
68.100,00 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową zarówno pod względem
merytorycznym jak i finansowym. Weryfikacji wykonania umowy dokonano na podstawie
złożonego sprawozdania końcowego oraz kontroli przeprowadzonej przez pracownika Biura
Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury.
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu w ramach zadania
pn. „Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”
przeprowadziło szkolenia dla 4 rodzin, kandydatów na rodziny zastępcze, z których szkolenie
ukończyły 3 rodziny, przeprowadzono badania psychologiczne w 4 rodzinach i wydano
4 opinie psychologiczne o kandydatach na rodziny zastępcze.
Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu rozpatrzono pozytywnie kandydatury
3 rodzin do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Dla rodzin tych wystawiono
zaświadczenia kwalifikacyjne.
Zgodnie z ofertą i umową dotacja w wysokości 15.000,00 zł została prawidłowo
wydatkowana w całej wysokości. Całe zadanie zaplanowane na kwotę 21.000,00 zł zostało
wykonane w takiej samej wysokości. Weryfikacji wykonania umowy dokonano na podstawie
złożonego sprawozdania końcowego oraz przeprowadzonej kontroli przez pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.
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Inne pozakonkursowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi na podstawie
innych ustaw
1. Wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe ze środków PFRON
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu poza zlecaniem zadań w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotowanych z budżetu Powiatu
Kaliskiego, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 r. wsparło działania
podejmowane przez organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie
sportu, turystyki i wypoczynku. Dotacji udzielono 1 organizacji, która złożyła wniosek tj.
Wiejskiemu Stowarzyszeniu Działającemu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem
Łatwiej” w Koźminku w kwocie 12.429,00 zł na wyjazd turystyczny, z którego skorzystało
31 osób niepełnosprawnych w tym 1 dziecko niepełnosprawne.
2. Wsparcie zadań realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne
Powiat Kaliski w ramach współpracy z samorządami gminnymi wspiera działalność
Ochotniczych Straży Pożarnych na swoim terenie. W ramach tej współpracy przekazał
w 2016 roku na wsparcie działań tych organizacji następujące środki finansowe:
1) w gminie Blizanów:
- dofinansowanie remontu części strażnicy OSP w Jankowie Pierwszym - 2.500 zł,
- dofinansowanie remontu garażu OSP w Jastrzębnikach – 2.500 zł,
- dofinansowanie remontu garażu OSP w Rychnowie – 2.500 zł,
- dofinansowanie remontu podjazdu do garażu OSP w Piotrowie – 2.500 zł,
2) w gminie Brzeziny:
- dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Fajum – 10.000 zł,
3) w gminie Ceków–Kolonia:
- dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do budowy garażu OSP
w Kosmowie – 10.000 zł,
4) w gminie Godziesze Wielkie:
- dofinansowanie wymiany i montażu drzwi garażowych strażnicy OSP
w Godzieszach Wielkich – 7.500 zł,
- dofinansowanie modernizacji i remontu części operacyjnej strażnicy OSP
w Saczynie – 2.500 zł,
5) w gminie Koźminek:
- dofinansowanie remontu dachu strażnicy OSP w Koźminku – 5.000 zł,
- dofinansowanie wykonania systemu monitoringu w części operacyjnej strażnicy
OSP w Koźminku – 5.000 zł,
6) w gminie Lisków:
- dofinansowanie zakupu wyposażenia, sprzętu bojowego i umundurowania oraz
naprawa, przeglądy i remonty sprzętu bojowego dla OSP w Liskowie – 3.400 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla OSP
w Koźlątkowie – 1.600 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla OSP w Zakrzynie
– 1.000 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla OSP w Żychowie
– 1.000 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla OSP w
Strzałkowie - 1.500 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla OSP
w Ciepielewie - 1.000 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego i umundurowania dla OSP
w Trzebieniach - 500 zł,
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7) w gminie Mycielin:
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Kuszynie – 5.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Stropieszynie – 5.000,00 zł,
8) w gminie Opatówek:
- dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Borowie - 2.500 zł,
- dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Chełmcach
- 2.500zł,
- dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Porwitach - 2.500 zł,
- dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Rajsku - 2.500 zł,
9) w gminie i mieście Stawiszyn:
- dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Stawiszynie 3.000 zł,
- dofinansowanie remontu pomieszczenia garażowego strażnicy OSP w Zbiersku
- 7.000 zł,
10) w gminie Szczytniki:
- dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Radliczycach
- 1.250 zł,
- dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy oraz zakupu sprzętu
i umundurowania dla OSP w Mroczkach Wielkich – 1.750 zł,
- dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Główczynie
- 1.750 zł,
- dofinansowanie remontu sprzętu przeciwpożarowego OSP w Krowicy Zawodniej
- 1.750 zł,
- dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Marcjanowie
- 1.750 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Sobiesękach
Drugich - 1.750 zł,
11) w gminie Żelazków:
- dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Russowie – 5.000 zł,
- dofinansowanie modernizacji i remontu części operacyjnej strażnicy OSP
w Złotnikach Małych – 5.000 zł.
Pozafinansowa współpraca Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi
W ramach pozafinansowej współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi
podejmowano poniższe działania.
1. W 2016 roku udostępniono nieodpłatnie salę na prowadzenie spotkań i szkoleń następującym
organizacjom:
- Kaliski Ziemski Szkolny Związek Sportowy zs. w Zbiersku Cukrowni,
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Powiatu Kaliskiego im. A. Kamińskiego
zs. w Opatówku,
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych zs. w Poznaniu,
- Klub Turystyki Kolarskiej „Cyklista” zs. w Kaliszu.
2. W 2016 r. użyczono mienie następującym podmiotom:
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu: przyczepa „Niewiadów P 415”
Nr rej. PK 96265,
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Powiatu Kaliskiego im. A. Kamińskiego
w Opatówku- program finansowo - księgowy RAKS 2000FK.
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Reasumując w 2016 roku działając zgodnie z przyjętym Programem Współpracy Powiatu
Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego Powiat Kaliski przekazał na działalność pożytku publicznego dla
organizacji pozarządowych:
1) z budżetu Powiatu Kaliskiego:
a) w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: - 43.000,00 zł,
b) w trybie innych ustaw – 110.000,00 zł,
2) ze środków PFRON na działania z zakresu sportu i wypoczynku dla niepełnosprawnych
- 12.429,00 zł.
Na podstawie przedstawionej analizy realizacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za 2016 rok można stwierdzić, że współpraca ta przebiega coraz bardziej
sprawnie zwłaszcza w zakresie realizacji zleconych zadań oraz ich rozliczania. Ograniczona
wielkość środków finansowych możliwych do przeznaczenia na udzielanie dotacji powoduje,
że współpraca ta jest prowadzona przez Powiat Kaliski w mniejszym zakresie niż by
oczekiwano.
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