Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kaliskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2013 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 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego
roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni. Obowiązek taki zapisano również w § 11 ust. 3 Programu
współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Niniejsze sprawozdanie jest wykonaniem powyższego obowiązku.
Uchwalenie Programu współpracy na 2013 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 XXV/255/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku
uchwaliła Program Współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, który stanowi
załącznik do niniejszego sprawozdania.
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 polegały na:
1). podaniu do publicznej wiadomości informacji o przygotowywaniu projektu na 2013 rok i
prośbie o zgłaszanie propozycji do projektu (ogłoszenie w BIP Powiatu Kaliskiego, na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kaliszu, w Aktualnościach na stronie internetowej Powiatu
Kaliskiego) - uchwała Nr 568/2012 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 29.06.2012 r.,
2) podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu projektu programu na 2013 rok

z prośbą o zgłaszanie propozycji i uwag do projektu (ogłoszenie w BIP Powiatu Kaliskiego, na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kaliszu w Aktualnościach na stronie internetowej
Powiatu Kaliskiego w Tygodniku Życie Kalisza Nr 34/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r) - uchwała
Nr 613/2012 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 14.08.2012 r.
W wyniku przeprowadzonych w takim trybie konsultacji, organizacje pozarządowe nie zgłosiły
uwag. Wobec czego opracowany projekt Programu został w pierwotnej wersji uchwalony przez
Radę Powiatu Kaliskiego.
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. Zasady te, tj. : partnerstwo, jawność, uczciwa
konkurencja, pomocniczość, efektywność, zostały wymienione w § 4 Programu.
Oprócz celu głównego określono również cele szczegółowe, do których zaliczono:
- budowanie partnerstwa między Samorządem Powiatu Kaliskiego i organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
jego terenie,
- wspieranie Podmiotów Programu w realizacji ważnych celów społecznych,
- umacnianie więzi społecznych,
- aktywizacja lokalnych społeczności,
- prowadzenie efektywniejszych działań w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych
poprzez ich lepsze rozpoznanie,
- 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 2013 rok, do których zaliczono:
1) Pomoc społeczną, w tym:
a) promowanie rodzicielstwa zastępczego wśród rodzin powiatu kaliskiego,
b) prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, adopcyjne oraz do prowadzenia
rodzinnych domów dziecka,
c) rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,
d) aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,

e) promocja i pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych,
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.
Działania Zarządu Powiatu Kaliskiego w szczególności dotyczące zlecania zadań do
realizacji w trybie otwartych konkursów ofert podejmowane były głównie w zakresie przyjętych
priorytetów. W mniejszym zakresie współpraca była podejmowana również w innych sferach
zadań publicznych .

I. Zlecanie przez Powiat Kaliski zadań publicznych w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
Podstawową formą współpracy z organizacjami pozarządowymi, wynikającą z przyjętego
Programu było zlecanie zadań do realizacji wraz z udzieleniem dotacji na ich wykonanie.
W budżecie Powiatu Kaliskiego na 2013 rok zaplanowano następujące środki na dotacje dla
organizacji pozarządowych:
a) 18.000 zł na dotacje związane z realizacją zadań w dziedzinie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu,
b) 5.000 zł na dotacje związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży,
c) 15.000 zł na dotacje związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej,
d) 25.000 zł na dotacje związane z realizacją zadań z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
e) 72.000 zł na dotacje związane z realizacją zadań z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez likwidację
barier komunikacyjnych.

Konkursy ofert
Wybór zadań do realizacji wraz z udzieleniem wsparcia finansowego, zgodnie z ustawą oraz
przyjętym Programem Współpracy na 2013 rok, odbywał się w drodze konkursów ofert.
Zgodnie z § 9 ust.1 pkt 2 ppkt a i b Programu, Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy
Powiatu Kaliskiego w 2013 roku ogłaszał i rozstrzygał otwarte konkursy ofert na realizację
zadań publicznych. Wszystkie ogłoszone konkursy tematycznie mieściły się w priorytetach
współpracy, zapisanych w Programie Współpracy na 2013 rok.
Zarząd Powiatu Kaliskiego ogłosił na 2013 rok następujące konkursy:
1) na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – uchwała Nr 738/2012
Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 7 grudnia 2012 roku,
2) na wsparcie realizacji zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży uchwała Nr 738/2012 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 7 grudnia 2012 roku,
3) na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, dotyczących wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej - uchwała Nr 776/2013 Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 15 stycznia 2013 roku,
4) na wsparcie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
dotyczących realizacji różnorodnych działań w zakresie ekologii, ochrony dziedzictwa
przyrodniczego oraz propagowania zasad zrównoważonego rozwoju - uchwała
Nr 846/2013 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 4 kwietnia 2013 roku,
5) na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez likwidacją barier
komunikacyjnych uchwała Nr 963/2013 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 24 lipca 2013 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 Kaliskiego:
www.bip.powiat.kalisz.pl./ ogłoszenia / konkursy / konkursy w 2013/
3) umieszczenie na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego: www.powiat.kalisz.pl/ Aktualności.
W wyniku ogłoszonych konkursów do Starostwa Powiatowego w Kaliszu wpłynęło
9 ofert od 8 organizacji pozarządowtych w tym:
- 3 oferty na dwa zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- 3 oferty na zadanie z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
- 1 oferta na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 1 oferta na zadanie z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego ,
- 1 oferta na zadanie z zakresu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych poprzez likwidacją barier komunikacyjnych.

Tryb rozstrzygania konkursów
W § 10 i 9 Programu Współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi
określono następujące zasady rozstrzygania konkursów:
1. Komisje konkursowe do opiniowania ofert, złożonych w otwartych konkursach powołuje
uchwałą Zarząd Powiatu na wniosek komórki organizacyjnej Starostwa lub jednostki
organizacyjnej Powiatu, przeprowadzającej postępowanie konkursowe.
2. W skład Komisji konkursowej wchodzą co najmniej 3 osoby w tym członkowie Zarządu
Powiatu oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w
art. 3 ust.3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy.
3. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów
określonych w ogłoszeniach o otwartym konkursie ofert.
4. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Zarządowi protokół wraz z propozycją wyboru
konkretnych ofert i proponowaną wysokością dotacji na realizację wybranego zadania
publicznego.
5. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru ofert i decyduje o wysokości udzielonych dotacji.
6. Obsługę związaną z procedurą powołania oraz pracy komisji konkursowej prowadzi komórka
organizacyjna bądź jednostka organizacyjna, o której mowa w § 10 ust.1 Programu.
W Komisjach konkursowych powołanych przez Zarzad Powiatu Kaliskiego do
rozstrzygania poszczególnych konkursów nie uczestniczyli członkowie organizacji
pozarządowych, gdyż pomimo ogłoszenia naboru do tych komisji rozpowszechnionych
w ten sam sposób co ogłoszenia o konkursach, żadna organizacja nie wskazała osoby do
udziału w pracach poszczególnych Komisji.

Wybrane oferty i przyznane dotacje.
W związku z małą liczbą ofert, które wpłynęły w 2013 roku w poszczególnych
konkursach, do realizacji wybrano wszystkie zadania zawarte w złożonych ofertach.
1. Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu
Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 772/2013 Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 8 stycznia 2013 roku, zaproponowała do realizacji i do dofinansowania przez Powiat
Kaliski następujące oferty:
1) Na zadanie: „Organizacja rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży z terenu
powiatu kaliskiego”
jedyną ofertę, którą złożono na to zadanie tj. Kaliskiego Ziemskiego Szkolnego Związku
Sportowego z siedzibą w Zbiersku Cukrowni na zadanie pn. „Organizacja rywalizacji sportowej
wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie
kaliskim” (z wnioskowaną kwota 13.000 zł), na organizację 20 imprez z udziałem ok. 1500
uczestników następujących rozgrywek międzyszkolnych:
- Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych, gr. I,
- Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych, gr. II,
- Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych, gr. III,

- Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych - FINAŁ,
-Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej halowej szkół podstawowych,
- Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej halowej szkół gimnazjalnych,
- Mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych szkół podstawowych,
- Mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych szkół gimnazjalnych,
- Mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych szkół ponadgimnazjalnych,
- Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych - gr. I,
- Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych - gr. II,
- Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych - gr. III,
- Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych - FINAŁ,
- Mistrzostwa powiatu w sztafetowych biegach przełajowych szkół ponadgimnazjalnych,
- Mistrzostwa powiatu w sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych,
- Powiatowe mistrzostwa w lekkiej atletyce indywidualnej dziewcząt,
- Powiatowe mistrzostwa w lekkiej atletyce indywidualnej chłopców,
- Mistrzostwa powiatu w 4-boju lekkoatletycznym,
- Mistrzostwa powiatu w sztafetowych biegach przełajowych chłopców szkół gimnazjalnych,
- Mistrzostwa powiatu w sztafetowych biegach przełajowych szkół gimnazjalnych.
Komisja konkursowa zaproponowała wsparcie całego zadania z wnioskowana kwotą
13.000 zł.
2) Na zadanie: „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”:
Komisja konkursowa zaproponowała do dofinansowania dwie oferty, które wpłynęły na
to zadanie tj.:
a) ofertę Towarzystwa Sportowego „Liskowiak” z/s w Liskowie na zadanie : „Kulki
Liskowie 2013 ” wnioskowana kwota 5.000 zł, zaproponowana przez komisję 1.710 zł
Zadanie miało polegać na dwudniowej imprezie rozgrywek Pentaque. W pierwszym dniu
Otwarte Mistrzostwa Polski Seniorów w Pentaque (drużyny trzyosobowe). W drugim dniu
Otwarty Turniej o Puchar Kazimierza Zająca pod patronatem Polskiej Federacji Pentaque,
z udziałem drużyn dwuosobowych. W sumie organizatorzy zaplanowali udział w
imprezach około 300 osób .
b) ofertę Kaliskiego Ziemskiego Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Zbiersku
Cukrowni na zadanie 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” wnioskowana kwota 5000 zł, zaproponowana przez komisję 3.290 zł.
Zaplanowane zadanie miało polegać na organizacji 5 imprez: 1 turnieju piłki siatkowej,
2 turniejów piłki nożnej, 1 turnieju bilarda, 1 turnieju tenisa stołowego. Imprezy te były
adresowane do pracowników samorządowych ich rodzin oraz wszystkich chętnych osób.
Założony udział beneficjentów zadania - około 300 osób z terenu całego powiatu.
Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwałą 779/2013 z dnia 23.01.2013 r. zatwierdził
zaproponowane przez Komisję konkursową oferty i kwoty dotacji.

2. Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.
Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 772/2013 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia
8 stycznia 2013 roku, zaproponowała do realizacji i do dofinansowania przez Powiat Kaliski
trzy oferty, które wpłynęły w wyniku ogłoszonego konkursu:
1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach
na zadanie: „Strażacko - muzyczny
wypoczynek” z wnioskowaną kwotą dotacji 5.000 zł., kwota zaproponowana przez Komisję
1.000 zł.
Zaplanowane zadanie miało polegać na organizacji dla 22 osób z terenu gminy Brzeziny w
pierwszej kolejności dla młodzieży-członków orkiestry dętej OSP Brzeziny 4 dniowy obóz
wypoczynkowo - szkoleniowy w Białej nad Pilicą powiat piotrkowski, woj. łódzkie. Podczas
obozu uczestnicy mieli uczyć się zasad Pierwszej Pomocy, bezpieczeństwa p.poż. i innych
zasad związanych z ratowaniem życia i mienia.
2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszówce na zadanie: „Organizacja obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy Blizanów”
z wnioskowaną kwotą dotacji 5.000 zł., kwota zaproponowana przez Komisję 2.500 zł.
Zaplanowane zadanie przewidywało organizację 10 dniowego obozu szkoleniowowypoczynkowego w Szklarskiej Porębie (Dom Wczasowy Jaś) dla 53 osób (dziewczęta
i chłopcy od 12-16 lat). W programie pobytu oprócz zajęć typowo rekreacyjnych: sport, zabawy,
konkursy, dyskoteki, wycieczki krajoznawcze były również zajęcia edukacyjne w postaci: nauki
udzielania I pomocy, zasad ochrony przeciwpożarowej, ćwiczeń ze sprzętem gaśniczym, wykłady
na temat przeciwdziałaniu uzależnieniu od alkoholu i narkotyków, zasad higieny.
3) ZHP Hufiec Powiatu Kaliskiego z/s w Opatówku na zadanie „Obóz harcerski Hufca ZHP
Powiatu Kaliskiego „Przyjazny zwiążmy krąg”
z wnioskowaną kwotą dotacji 5.000 zł., kwota zaproponowana przez Komisję 1.500 zł.
Zadanie zakładało organizację 10 dniowego obozu wypoczynkowego na terenie stanicy
harcerskiej w Gołuchowie dla 100 uczestników z biednych rodzin w wieku od 9-16 lat
z terenu całego powiatu kaliskiego.
Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr 779/2013 z dnia 23.01.2013 r. zatwierdził
zaproponowane przez Komisję konkursową oferty i kwoty dotacji.
3. Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 810/2013 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia
28 lutego 2013 roku, zaproponowała do realizacji i do dofinansowania przez Powiat Kaliski
jedyną ofertę, która wpłynęła w wyniku ogłoszonego konkursu tj.:
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu na zadanie „Realizacja zadań
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ”.
Zaplanowane zadanie miało obejmować :
1) prowadzenie działalności diagnostyczno - konsultacyjnej w celu pozyskania kandydatów na
rodziny zastępcze,
2) prowadzenie naboru kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka ,
3) organizowanie badań psychologiczno-pedagogicznych dla kandydatów na rodziny
zastępcze i rodzinne domy dziecka,

4) kwalifikowanie i opiniowanie kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
5) organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
6) wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych, uprawniających do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
7) prowadzenie rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i
prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
8) przygotowanie rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka w ramach szkoleń na
przyjęcie dzieci przez przekazanie wiedzy na temat wizerunku dziecka osieroconego, jak
również rodziny naturalnej oraz przebiegu pierwszego kontaktu,
9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze złożoną ofertą zaproponowała do realizacji
ofertę w pełnym zakresie, z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 15.000 zł.
Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr 837/2013 z dnia 20.03.2013 r. zatwierdził
propozycję Komisji konkursowej.
4. Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 865/2013 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia
z dnia 26 kwietnia 2013 r. zaproponowała do realizacji i do dofinansowania przez Powiat
Kaliski jedyną ofertę jaka wpłynęła w wyniku ogłoszonego konkursu tj. Stowarzyszenia Ludzi
Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Opatówku, na zadanie: „Realizacja różnorodnych
działań w zakresie ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz propagowania zasad
zrównoważonego rozwoju pn. „Regionalne spotkania ekologiczne - „Bliżej natury” z kwotą
dotacji w wysokości 25.000 zł. (zgodnie z wnioskiem organizacji).
Proponowane do realizacji zadanie zakładało:
1) produkcję i emisję filmu o budownictwie pasywnym oraz nagranie 500 szt. płyt DVD
z filmem;
2) projekt graficzny i wykonanie 40 szt. tablic dydaktycznych Natura 2000,
3) projekt graficzny i wydruk 1000 szt. broszur „Fauna i Flora Natury 2000”,
4) projekt graficzny i wydruk 50 szt. tablic edukacyjnych o Rezerwatach Przyrody,
5) oznaczenie ścieżki edukacyjnej Rezerwaty Przyrody;
6) organizację jednodniowej wycieczki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
6) organizacja i przeprowadzenie 5 warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży
z Wielkopolski,
7) organizację i przeprowadzenie 10 zielonych lekcji dla dzieci i młodzieży z Wielkopolski,
8) zakup zestawu nagłaśniającego dla RCID w Liskowie potrzebnego do przeprowadzenia
zielonych lekcji,
9) organizację i przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży
z Wielkopolski,
10) zakup 30 kompletów nagród w konkursie wiedzy ekologicznej,
11) organizację i przeprowadzenie konkursu wiedzy „Ukryte bogactwo rezerwatów przyrody” dla
dzieci i młodzieży z Wielkopolski,
12) organizację i przeprowadzenie konkursu fotograficznego „Ukryte bogactwo rezerwatów
przyrody”,
13) zakup 40 kompletów nagród w konkursie wiedzy i konkursie fotograficznym „Ukryte
bogactwo rezerwatów przyrody”,
14) projekt i wydruk 1200 szt. albumów "Ukryte bogactwo rezerwatów przyrody",

15) zorganizowanie stałego punktu edukacyjnego złożonego z zakupionych 10 elementów
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
16) zakup 3 szt. ogłoszeń w mediach o realizowanych przedsięwzięciach.
Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr 895/2013 z dnia 20 maja 2013 r. zatwierdził
zaproponowany przez Komisję konkursową wybór oferty i wielkość dotacji.
5. Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych poprzez likwidacją barier komunikacyjnych.
Komisja Konkursowa powołana uchwałą 981/2013 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia
27 sierpnia 2013 roku, zaproponowała do realizacji i do dofinansowania przez Powiat Kaliski
jedyną ofertę, która wpłynęła w wyniku ogłoszonego konkursu tj.:
ofertę Wiejskiego Stowarzyszenia Działającego Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem
Łatwiej" z siedzibą w Koźminku, ul. Kościuszki 7, na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier komunikacyjnych"
z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 72.000 zł.
Zadanie miało polegać na zakupie mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koźminku.
Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr 984/2013 z dnia 6 września 2013 r. r. zatwierdził
zaproponowany przez Komisję konkursową wybór oferty i wielkość dotacji.
Po przeprowadzonych procedurach wyboru ofert, przygotowano umowy, które podpisano
ze wszystkimi wybranymi oferentami.
Wykonanie zadań i rozliczenie dotacji
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.
Wszystkie sprawozdania zostały sporządzone i przekazane do Starostwa Powiatowego
w Kaliszu w prawidłowym terminie.
Rozliczenia dotacji, zostały zweryfikowane w trakcie przeprowadzonych kontroli przez
pracowników wydziałów i jednostek obsługujących niniejsze konkursy tj:
- pracowników Wydziału Oświaty i Rozwoju Powiatu,
- pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Ustalenia kontroli dotyczące realizacji zleconych zadań
Sport i kultura fizyczna
1. Kaliski Ziemski Szkolny Związek Sportowy z/s w Zbiersku Cukrowni w ramach zadania
pn. „Organizacja rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kaliskim” zorganizował w okresie od kwietnia do
15 grudnia 2013 r. 20 rozgrywek sportowych, zgodnie z harmonogramem zadania
zawartym w ofercie. W zadaniu wzięło łącznie udział ok. 1560 dzieci i młodzieży uczących
się w szkołach na terenie powiatu kaliskiego. Z otrzymanych 13.000 zł dotacji, organizacja
prawidłowo wydatkowała całą kwotę tj. 13.000 zł. Całe zadanie zaplanowano na kwotę
16.500 zł wykonano na kwotę 17.059,43 zł. Zadanie zostało prawidłowo wykonane zarówno

pod względem merytorycznym jak i finansowym.
2. Towarzystwo Sportowe Liskowiak w Liskowie w ramach zadania „Kulki w Liskowie”
w dniach 27 - 28. 07. 2013 r. przeprowadziło, dwudniową imprezę sportową, składającą się
z Otwartego Turnieju o puchar Kazimierza Zająca oraz Otwartych Mistrzostw Powiatu
Kaliskiego. Obydwie rozgrywki dotyczyły gry Pentaque. W sumie w obu imprezach wzięło
udział ok. 300 osób. Z otrzymanych 1.710 zł dotacji prawidłowo wydatkowało kwotę 1.710
zł. Całe zadanie zaplanowano i wykonano na kwotę 2.564 zł. Udział własnych środków
finansowych, zgodnie zaplanowanym kosztorysem wyniósł 290 zł. ponadto zgodnie
z kalkulacją kosztów kwotę 564 zł, pokryto wkładem osobowym. Rozliczenie było
prawidłowe i zostało zaakceptowane.
3. Kaliski Ziemski Szkolny Związek Sportowy z/s w Zbiersku Cukrowni w ramach zadania
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” zorganizował 3 rozgrywki sportowe dla
pracowników oświatowych, samorządowych, publicznych oraz innych osób z terenu powiatu
kaliskiego. Zaplanowane i zorganizowane imprezy to:
1) Turniej Piłki siatkowej dla pracowników oświatowych, samorządowych i publicznych,
2) Turniej bilarda pracowników oświatowych, samorządowych i publicznych,
3) Turniej piłki nożnej zawodników niezrzeszonych z terenu powiatu kaliskiego.
W zadaniu wzięło udział ok. 200 osób. Z otrzymanych 3.290 zł dotacji prawidłowo
wydatkował całą kwotę tj. 3.290 zł. Całe zadanie zaplanowane na kwotę 4.278 zł.,
wykonano na kwotę 4.350,06 zł. Kontrola potwierdziła że zadanie zostało prawidłowo
wykonane zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.
Wypoczynek dzieci i młodzieży
1. OSP Brzeziny - w związku z brakiem możliwości realizacji zadania wynikłym
z przyczyn niezależnych od organizacji, tj. zalanie terenu, na którym miał odbyć
się 4 dniowy obóz. W dniu 25 lipca 2013 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a OSP
Brzeziny zawarto Porozumienie, na mocy którego Zleceniobiorca tj. OSP Brzeziny
zwróciła dotację w wysokości 1.000 zł do budżetu Powiatu Kaliskiego.
Środki te zostały przeznaczone na inne cele związane z turystyką.
2. OSP Warszówka w ramach zadania „Organizacja obozu szkoleniowo wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy Blizanów
zorganizowała w dniach 12-21 lipca 2013 r. obóz dla 53 uczestników
z gminy Blizanów w Szklarskiej Porębie. Przeprowadzona kontrola realizacji
zadania potwierdziła prawidłowość realizacji i rozliczenia zadania. Dotacja z
budżetu Powiatu w wysokości 2.500 zł została w całości wydatkowana i
rozliczona. Całe zadania zaplanowane na kwotę 37.600 zł wykonano na
kwotę 37. 886,36 zł, zwiększając udział własnych środków finansowych.
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu zgodnie ze złożoną ofertą:
1) przeprowadziło szkolenie dla 8 rodzin, kandydatów na rodziny zastępcze,
2) w 8 rodzinach przeprowadziło wywiady środowiskowe, badania psychologiczne
i pedagogiczne,
3) 4 rodzinom wydano zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

3) zorganizowało 2 posiedzenia Komisji ds. Rodzin Zastępczych, w wyniku których 4 rodziny
zakwalifikowano do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Przeprowadzona kontrola potwierdziła również prawidłowość realizacji zadania pod względem
finansowym. Całe zadanie zaplanowano i wykonano na kwotę 19.200 zł. Dotacja z budżetu
Powiatu w wysokości 15.000 została w całości wydatkowana. Udział własnych środków
finansowych wyniósł 600 zł. Oprócz tego w źródłach finansowania zadania ujęto i zrealizowano
wkład osobowy członków Towarzystwa na kwotę 3.600 zł.
Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Opatówku w ramach
zadania „Realizacja różnorodnych działań w zakresie ekologii, ochrony dziedzictwa
przyrodniczego oraz propagowania zasad zrównoważonego rozwoju pn. „Regionalne spotkania
ekologiczne „Bliżej natury” zrealizowała wszystkie działania zaplanowane w ofercie.
Przeprowadzona kontrola realizacji zadania potwierdziła jej prawidłowość zarówno od strony
merytorycznej jak również finansowej. Całkowita wartość zadania wyniosła 180.526,66 zł.
Udział środków finansowych z innych źródeł tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniósł 151.956,40 zł, stanowiąc 84,17 % kosztów całego
zadania, udział własnych środków finansowych wyniósł 3.579,00 zł, stanowiących 1,98 %
kosztów całego zadania. Dotacja z budżetu Powiatu Kaliskiego w kwocie 25.000,00 zł została
wykorzystana w kwocie 24.991,26 zł.

W związku z powyższym niewykorzystaną kwotę

8,74 zł. zwrócono na konto Powiatu Kaliskiego.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację
barier komunikacyjnych.
Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej"
z siedzibą w Koźminku, w ramach zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych poprzez likwidację barier komunikacyjnych" zakupiło mikrobus do przewozu
osób niepełnosprawnych do WTZ w Koźminku. Dzięki temu zlikwidowano barierę
komunikacyjną oraz zapewniono możliwość bezpiecznego i wygodnego dojazdu osób
niepełnosprawnych z miejsc zamieszkania do WTZ w Koźminku. Osoby niepełnosprawne mogą
uczestniczć w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej, co było celem zadania. Otrzymana
dotacja z budżetu Powiatu Kaliskiegow wysokości 72.000 zł stanowiła 60 % całego zadania.
Pozostała kwota 47.800 pochodziła z innych źródeł tj. ze środków PFRON. Wobec zakupu
mikrobusu w niższej cenie niż zaplanowano niewykorzystano całej dotacji Powiatu, lecz kwotę
71.700 zł. W związku z powyższym niewykorzystaną kwotę 300 zł zwrócono na konto Powiatu
Kaliskiego, co potwierdziła przeprowadzona kontrola. Całe zadanie wykonano na kwotę

119.500 zł.

II. 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,
wsparło w 2013 roku, realizację zadań w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku dla osób
niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON.
W 2013 r. do PCPR wpłynął 1 wniosek na organizację imprezy turystycznej dla osób
niepełnosprawnych tj. od Wiejskiego Stowarzyszenia

Działającego na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku. Organizacja ta otrzymała kwotę 10.605 zł
na wycieczkę turystyczną , w której udział wzięły 32 osoby niepełnosprawne.
2. Wsparcie finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Powiat Kaliski za pośrednictwem Gmin Powiatu Kaliskiego udzielił wsparcia
finansowego na remont strażnic i doposażenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy w celu realizacji
zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, dla następujących Ochotniczych Straży
Pożarnych:
1) w Gminie Blizanów dla : OSP Pruszków -7.500 zł i OSP Żegocin - 2.500 zł,
2) w Gminie Brzeziny dla: OSP w Brzeziny - 6.000 zł, OSP Dzięcioły -2.500 zł OSP Fajum
-1.500 zł
3) w Gminie Ceków Kolonia dla: OSP Ceków - 4.000 zł, OSP Przespolew - 3.000 zł, OSP
Morawin - 1.000 zł, OSP Kosmów - 1.000 zł, OSP Przedzeń -1.000 zł,
4) w Gminie Godziesze Wielkie dla: OSP w Starej Kakawie -10.000 zł,
5) w Gminie Koźminek dla: OSP Pietrzyków - 3.500 zł i OSP Koźminek - 6.500 zł,
6) w Gminie Lisków dla: OSP Żychów - 1.000 zł, OSP Strzałków - 1.000 zł, OSP Trzebienie
-1.000 zł, OSP Koźlątków -1.000 zł, OSP Lisków - 4.100 zł, OSP Ciepielew - 1.900 zł,
7) w Gminie Mycielin dla: OSP Kościelec -10.000 zł,
8) w Gminie Opatówek dla: OSP Tłokinia Wielka -5.000 zł, OSP Chełmce - 3.500 zł, OSP
Cienia Druga - 1.000 zł,
9) w Gminie i Mieście Stawiszyn dla: OSP Pólko - Ostrówek - 10.000 zł,
10) w Gminie Szczytniki dla: OSP Szczytniki - 1.500 zł, OSP Iwanowice - 1.000 zł, OSP
Joanka - 2.000 zł, OSP Krowica Zawodnia - 1.500 zł, OSP Radliczyce - 1.500 zł, OSP
Kuczewola - 2.500 zł,
11) w Gminie Żelazków dla: OSP Żelazków - 10.000 zł.

3. Wsparcie organizacyjne i techniczne w realizacji konkursów, wyjazdów promocyjnych,
imprez sportowo-rekreacyjnych dla organizacji pozarządowych.
Powiat Kaliski w 2013 roku wspierał organizacyjnie i technicznie następujące organizacje
pozarządowe:
- Polski Czerwony Krzyż Oddział z/s w Kaliszu,
- Towarzystwo Medycyny Ratunkowej z/s w Kaliszu,
- Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie z/s w Kaliszu,
- Stowarzyszenie Kalisz XXI z/s w Kaliszu ,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Kaliszu,
- Klub Sportowy „Ziętek Team” z/s w Brzezinach.
Organizacje te były wpierane tylko w działaniach podejmowanych na rzecz mieszkańców
powiatu kaliskiego.
Reasumując Powiat Kaliski w 2013 roku w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi udzielił wsparcia finansowego :
1. Z budżetu Powiatu Kaliskiego:
1) w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 133.691,26 zł
2) na podstawie innych ustaw 100.000 zł.
2. Ze środków PFRON – 58.405 zł.
Sprawozdanie niniejsze obrazuje sfery aktywności społecznej organizacji pozarządowych
w realizacji zadań publicznych, wskazując na obszary, w których Powiat Kaliski dostrzega
w sektorze pozarządowym pełnoprawnego partnera.
Dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi wpływa korzystnie na
podnoszenie jakości wykonywanych usług publicznych oraz na efektywniejsze wykorzystanie
aktywności społecznej tego sektora dla społeczności lokalnej. Współpraca ta z roku na rok jest
zwiększana, co widać szczególnie w wymiarze przekazywanych przez Powiat Kaliski środków na
zadania realizowane przez te podmioty. Dowodzi także, że sfera ta może być nadal rozszerzana,
gdyż organizacje pozarządowe doskonale wywiązują się z powierzonych im zadań, angażując w
ich wykonanie nie tylko swoją wiedzę i przygotowanie zawodowe ale również bezinteresownie
poświęcając swój wolny czas.

