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Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kaliskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2014 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 2014 r. poz. 1118 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 2014 rok.  

 Niniejsze sprawozdanie jest wykonaniem powyższego obowiązku. 

 

Uchwalenie Programu współpracy na 2014 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 XXXVI/375/2013 z dnia 29 października 2013 roku 

uchwaliła Program Współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 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 2014 rok w celu 

zgłaszania propozycji do projektu - uchwała Nr 909/2013 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 

21.06.2013 r. (ogłoszenie w BIP Powiatu Kaliskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

w Kaliszu, w Aktualnościach na stronie internetowej Powiatu  Kaliskiego oraz w Tygodniku 

Życie Kalisza Nr 13 z dnia 26 czerwca 2013 r.).  

2) podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu projektu programu na 2014 rok              

z prośbą o zgłaszanie propozycji i uwag do projektu - uchwała Nr 968/2013 Zarządu Powiatu 

Kaliskiego z dnia 08 sierpnia 2013 r.(ogłoszenie w BIP Powiatu Kaliskiego, w Tygodniku Życie 

Kalisza Nr 23/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r). 

 W wyniku przeprowadzonych konsultacji, organizacje pozarządowe nie zgłosiły uwag do 

projektu. Wobec powyższego opracowany projekt Programu został w pierwotnej wersji  

uchwalony przez Radę Powiatu Kaliskiego. 
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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: 

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 2014  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, 

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.  
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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 2014 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, 

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 

  Wybór zadań do realizacji wraz z udzieleniem wsparcia finansowego, zgodnie z ustawą oraz 

przyjętym Programem Współpracy na 2014 rok, odbywał się w drodze konkursów ofert.  

Zgodnie z § 9 ust.1 pkt 2 ppkt a i b Programu,  Zarząd Powiatu Kaliskiego  jako organ 

wykonawczy Powiatu Kaliskiego w 2014 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 2014 rok. 

  

Zarząd Powiatu Kaliskiego ogłosił  na 2014 rok następujące konkursy: 

1)  na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu – uchwała Nr 1079/2013  

 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12 grudnia 2013 roku, 

2)  na wsparcie realizacji zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży - 

 uchwała Nr 1079/2013  Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia  12 grudnia 2013 roku 

3) na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, dotyczącego wspierania  rodziny             

 i systemu pieczy zastępczej - uchwała Nr 1120/2014 Zarządu  Powiatu Kaliskiego z  dnia     

 28 stycznia 2014 roku, 

 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 2014/ 

3) umieszczenie na stronie internetowej Powiatu Kaliskiego: www.powiat.kalisz.pl/ Aktualności. 

  W wyniku ogłoszonych konkursów do Starostwa Powiatowego w Kaliszu wpłynęło         

6 ofert od 5 organizacji pozarządowych (1 organizacja złożyła dwie oferty na dwa zadania)              

w tym: 

- 3 oferty 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. 

 

Tryb rozstrzygania konkursów  

W § 10 i  9 Programu Współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi 

określono następujące zasady rozstrzygania konkursów: 
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 1. Zarząd Powiatu Kaliskiego na wniosek komórki organizacyjnej Starostwa lub jednostki 

 organizacyjnej Powiatu,  powołuje Komisję konkursową do opiniowania ofert, złożonych w 

 otwartych konkursach ofert 

 2. W skład Komisji konkursowej wchodzą co najmniej 4 osoby w tym członkowie Zarządu oraz 

 osoby wskazane przez Podmioty Programu  z zastrzeżeniem art. 15 ust.2da 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. 

 

Wybrane oferty i przyznane dotacje. 

 W związku z małą liczbą ofert, które wpłynęły w 2014 roku w poszczególnych konkursach, 

do realizacji wybrano wszystkie zadania zawarte w złożonych ofertach.  

  

1. Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu:  

1) Rodzaj zadnia ogłoszonego przez Zarząd Powiatu: „Organizacja rywalizacji sportowej 

 wśród dzieci i młodzieży z terenu  powiatu kaliskiego” :  

Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 1112/2014 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia                  

14 stycznia 2014 roku, zaproponowała do realizacji i do dofinansowania przez Powiat Kaliski 

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, 
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- 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 zadania z wnioskowana kwotą  13.000 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2) Rodzaj zadnia ogłoszonego przez Zarząd Powiatu „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 

2014 ”  wnioskowana kwota 5.000 zł,  zaproponowana przez komisję 1.500 zł  

 Zadanie miało polegać na dwóch jednodniowych zawodach 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 3.500 zł. 

 Zaplanowane zadanie miało polegać na organizacji  5 imprez: 1 turnieju piłki siatkowej,  

2 turniejów piłki nożnej, turnieju bilarda,  turnieju tenisa stołowego. Imprezy te były 

adresowane do pracowników samorządowych, nayczycieli WFF ich rodzin oraz wszystkich 

chętnych osób. Założony udział beneficjentów zadania - około  300 osób z terenu całego 

powiatu. 

Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwałą 1121/2014 z dnia 28.01.2014 r. zatwierdził  

zaproponowane przez Komisję konkursową oferty i kwoty dotacji. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.  

Komisja Konkursowa powołana uchwałą Nr 1112/2014 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia             

14 stycznia 2014 roku,  zaproponowała  do realizacji i do dofinansowania przez Powiat Kaliski 

dwie oferty, które wpłynęły w wyniku ogłoszonego konkursu: 

 

1) 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 2.000 zł. 

 Zaplanowane zadanie przewidywało organizację 10 dniowego obozu szkoleniowo-

 wypoczynkowego w Stegnie nad morzem dla 51 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 

 pierwszej pomocy, zasad ochrony przeciwpożarowej, ćwiczeń ze sprzętem gaśniczym, 

 wykłady na temat  przeciwdziałaniu uzależnieniu od alkoholu i narkotyków, zasad higieny. 
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2) ZHP Hufiec Powiatu Kaliskiego z/s w Opatówku na zadanie „Obóz harcerski Hufca ZHP 

 Powiatu Kaliskiego „Pod totemem słońca” z wnioskowaną kwotą dotacji  5.000 zł., kwota 

 zaproponowana przez Komisję 3.000 zł. 

  Zadanie zakładało organizację 11 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 1121/2014 z dnia 28.01.2014 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 1136/2014 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 

6 marca 2014 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. 

  

Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze złożoną ofertą zaproponowała do realizacji ofertę z 

wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 15.000 zł. 

Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr 1162/2014/ z dnia 18.03.2014 r. zatwierdził  

propozycję Komisji konkursowej.  

 

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 
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Kaliszu w prawidłowym terminie.  

  Rozliczenia dotacji zostały zweryfikowane w trakcie przeprowadzonych kontroli przez  

pracowników wydziałów i jednostek obsługujących niniejsze konkursy tj: 

- Wydziału Oświaty i Rozwoju Powiatu, 

- 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 2014 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 16.846,16 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 12 - 13. 07. 2014 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. 270 osób. Z otrzymanych 1.500 zł dotacji prawidłowo wydatkowało kwotę 1.500

 zł. Całe zadanie zaplanowano na kwotę 2.277,00 zł. , a wykonano na kwotę 2.279,00 zł.  

 Udział własnych środków finansowych,wyniósł 215 zł.(zaplanowany 213 zł) ; 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 3.500 zł dotacji prawidłowo 

 wydatkował całą kwotę tj. 3.500 zł. Całe zadanie zaplanowane na kwotę 4.542 zł.,

 wykonano  na kwotę 4.602,66 zł.  Kontrola potwierdziła że zadanie zostało prawidłowo 

 wykonane  zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym. 

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 

1. OSP Warszówka w ramach zadania „Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla 

 młodzieżowych drużyn pozarniczych z terenu gminy Blizanów” zorganizowała w dniach                

 14 -  23 lipca 2014 r. obóz dla 51 uczestników z gminy Blizanów w Stegnie. Przeprowadzona 

 kontrola realizacji zadania potwierdziła prawidłowość realizacji i rozliczenia zadania. Dotacja 

 z budżetu Powiatu w wysokości 2.000zł została w całości wydatkowana rozliczona. Całe 

 zadanie zaplanowane na kwotę 35.700 wykonano na kwotę 35.764,40, zwiększając wartość 

 zadania o 64,40zł. 
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2. ZHP Hufiec Powiatu kaliskiego z/s w Opatówku w ramach zadania „Obóz harcerski Hufca

 ZHP Powiatu Kaliskiego „Pod totemem słońca” zorganizował w dniach 15-24 lipca 2014 r.        

 10 dniowy obóz harcerski  w Gołuchowie powiat pleszewski dla 100 dzieci z terenu powiatu 

 kaliskiego. Przeprowadzona kontrola realizacji zadania potwierdziła prawidłowość realizacji 

 i rozliczenia zadania. Dotacja z budżetu Powiatu w wysokości 3.000 zł została w całości 

 wydatkowana i rozliczona.  Całe zadanie zaplanowane na kwotę 44.360 zł wykonano na 

 kwotę 56.515,63 zł, zwiększając wartość zadania o 12.155,63 zł. 

 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu zgodnie ze złożoną ofertą: 

1) przeprowadziło szkolenie dla 9 rodzin, kandydatów na rodziny zastępcze, z których szkolenie 

 ukończyło 8 rodzin, 

2) w 9 rodzinach przeprowadziło wywiady środowiskowe, badania psychologiczne  

 i pedagogiczne, 

3) zorganizowało 2 posiedzenia Zespołu ds. Rodzin Zastępczych, podczas których rozpatrzono 

 kandydatury 8 rodzin do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Decyzją Zespołu ds. 

 Kwalifikacji Rodzin Zastępczych TPD w Kaliszu 1 rodzinę zakwalifikowano do pełnienia 

 funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Wobec 5 rodzin zastępczych spokrewnionych z 

 dzieckiem wystawiono świadectwa o ukończonym szkoleniu. Jedna rodzina została 

 niezakwalifikowana do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla kolejnego dziecka. 

 

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.   

 

II. Inne pozakonkursowe formy współpracy  z organizacjami pozarządowymi na 

 podstawie innych ustaw 

 

1. Wsparcie polegające na nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń oraz sprzętu 

 organizacjom pozarządowym. 

  W 2014 r. Powiat Kaliski  udostępnił jednorazowo nieodpłatnie salę 103 Starostwa 

 Powiatowego w Kaliszu organizacji: ZHP Hufiec Powiatu Kaliskiego, 

  oraz  w okresie całego roku  kosiarkę samojezdną: Klubowi Sportowemu Dragon w 

 Dzierzbinie. 

2. Wsparcie finansowe w zakresie działalności pożytku publicznego dla podmiotów 

 działajacych na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

 RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz                          

 o gwarancji wolności sumienia i wyznania. 

 Działając w oparciu o ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na podstawie 

 uchwały  Nr XLII/445/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 

 określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

 budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się 

 na obszarze powiatu kaliskiego, z budżetu Powiatu Kaliskiego  udzielono w 2014 roku 

 wsparcia finansowego w formie dotacji 3 Parafiom Rzymsko-Katolickim z terenu powiatu 



- 9 - 

 kaliskiego na konserwcję obiektów zabytkowych tj. dla: 

 1) Rzymsko-Katolickiej Parafi Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku - 3.000 zł              

  na konserwację techniczną i estetyczną neogotyckiego ołtarza bocznego pw. M.B.            

  Częstochowskiej w kościele pw. N.S.P.J. w Opatówku, 

 2) Parafi Rzymsko-Katolickiej pw. św. Michała Archanioła w Rajsku - 6.000 zł                           

  na prace konserwatorskie XVIII-wiecznego ołtarza bocznego pw. św. Walentego z  

  kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Rajsku, 

 3)  Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia N.M.P. w Blizanowie – 3.000 zł na prace  

  remontowe i konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP                 

  w Blizanowie.  

 

3. 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 2014 roku, wspierało działania 

 organizacji pozarzadowych podejmowanych na  rzecz osób niepełnosprawnych : 

3.1. Wsparcie działań w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku dla osób 

 niepełnosprawnych.   

 W 2014 r. do PCPR wpłynęły 3 wnioski o wsparcie organizacji imprez turystycznych dla 

 osób niepełnosprawnych: 

 a) Wiejskiego Stowarzyszenia  Działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem  

  Łatwiej” w Koźminku, 

 b) Fundacji „Dzieciom Pomagaj” we Wolicy, 

 c) Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski w Mycielinie. 

 Wnioski te zostały zostały pozytywnie rozpatrzone i po podpisaniu stosownych umów dot. 

 realizacji zadań  udzielono wsparcia finansowego wszystkim wnioskującym na łączną kwotę 

 19.084 zł. Dofinansowane zadania dotyczyły dwóch wyjazdów turystycznych oraz jednej 

 imprezy rekreacyjnej. W działaniach tych wzięło udział 56 osób niepełnosprawnych w tym 

 12 dzieci. 

3.2. W 2014 roku dofinansowano ze środków PFRON zakup przez Fundację „Dzieciom 

 Pomagaj” we Wolicy gm. Godziesze Wielkie samochód marki Opel Vivaro  dostosowany do 

 przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch na wózkach inwalidzkich.  Kwota pomocy 

 na zakup samochodu wyniosła 67.770 zł.  

3.3. W ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 

 roku przekazano na rzecz Wiejskiego Stowarzyszenia działającego na rzecz osób 

 niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku na poczet działalności Warsztatów Terapii 

 Zajęciowej 443.880 zł  ze środków PFRON (wykorzystano kwotę 443.853,22) oraz z budżetu 

 Powiatu Kaliskiego kwotę 49.320 zł (wykorzystano 49,314,84 zł). W zajęciach WTZ 

 uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych. 

 

4. Współpraca PCPR z Fundacją Concordia 

 We współpracy z  Fundacją Concordia w dniach 8-12 września 2014 roku zorganizowano na 

 terenie powiatu kaliskiego Wielkopolskie Dni Zdrowia Psychicznego, w ramach których 

 przeprowadzono następujące działania:  

 1) wystawę prac artystów chorujacych psychicznie (hol PCPR w Kaliszu), 
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 2) spotkanie profilaktyczne z młodzieżą w Gimnazjum w Opatówku w dniu 10.09.2014 r., 

 3) wieczorek autorski z Aleksandrą Kożuszek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatówku, 

 4) dni otwarte w Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie w dniu 12.09.2014 r., 

 5) spotkanie z pracownikami lokalnych instytucji na temat „Zdrowie psychiczne oraz model 

  psychiatrii realizowany w Polsce. Miejsce pracownika socjalnego w systemie opieki  

  psychiatrycznej”  w dniu 11 września 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. 

 

5. Wsparcie finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kaliskiego 

Powiat Kaliski za pośrednictwem Gmin Powiatu Kaliskiego w 2014 r. 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.  Gmina Blizanów: 

- dofinansowanie remontu garażu strażnicy OSP w Lipem – 2.500 zł, 

- dofinansowanie rozbudowy garażu strażnicy OSP w Pruszkowie - 5.000 zł, 

- dofinansowanie wymiany bramy garażowej w strażnicy OSP w Pawłówku - 2.500 zł, 

2. Gmina Brzeziny: 

- dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej 

 strażnicy OSP w Aleksandrii - 7.000 zł, 

- dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu części operacyjnej 

 strażnicy OSP w Pieczyskach - 3.000 zł, 

3. Gmina Ceków-Kolonia: 

- dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Cekowie - 2.500 zł, 

 - dofinansowanie zakupu opon do samochodu Star i ogrzewania kontenera samochodu 

 Ford Transit OSP w Kamieniu - 2.500 zł, 

 - dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Przespolewie - 2.000 zł, 

 - dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP w Morawinie - 1.000 zł, 

 - dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP w Kosmowie - 1.000 zł,  

 - dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Przedzeniu - 1.000 zł. 

4. Gmina Godziesze Wielkie: 

 - dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP 

 w Woli Droszewskiej – 10.000 zł, 

5. Gmina Koźminek: 

   - dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Koźminku - 10.000 zł, 

6.  Gmina Lisków: 

- dofinansowanie zakupu mundurów i sprzętu bojowego dla OSP w Liskowie - 3.000 zł, 

- dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP w Strzałkowie - 1.000 zł, 

- dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP w Koźlątkowie - 1.000 zł, 

- dofinansowanie zakupu mundurów i sprzętu bojowego dla OSP w Ciepielewie - 1.500 zł, 

- dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP Trzebienie - 1.500 zł, 

- dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP w Żychowie - 1.000 zł, 

- dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla OSP w Zakrzynie - 1.000 zł, 

7. Gmina Opatówek : 

 - dofinansowanie remontu strażnicy w części operacyjnej OSP w Cieni Pierwszej -2.000 zł, 

 - dofinansowanie remontu strażnicy w części operacyjnej OSP w Cieni Drugiej - 2.000 zł, 

 - dofinansowanie remontu strażnicy w części operacyjnej OSP w Borowie - 2.000 zł, 

 - dofinansowanie remontu strażnicy w części operacyjnej OSP w Michałowie Drugim  

 2.000 zł, 
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 - dofinansowanie remontu strażnicy w części operacyjnej OSP w Rajsku - 2.000 zł, 

 

8. Gmina Szczytniki: 

 - dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Iwanowicach - 1.600 zł, 

 - dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Główczynie - 1.600 zł, 

- dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Sobiesękach                            

 Trzecich - 1.000 zł, 

- dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy oraz remontu sprzętu  

  gaśniczego OSP w Marcjanowie - 1.700 zł 

- dofinansowanie remontu sprzętu gaśniczego oraz zakupu umundurowania dla 

 młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP w Stawie - 1.500 zł, 

 -  dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Szczytnikach  -1.600 zł, 

  -  dofinansowanie remontu samochodu pożarniczego lekkiego OSP w Sobiesękach                  

  Trzecich -1.000 zł, 

9. Gmina i Miasto Stawiszyn: 

 - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Piątku Wielkim  - 10.000 zł, 

 

  Reasumując w 2014 roku działając zgodnie z przyjętym Programem Współpracy Powiatu 

Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność 

pożytku publicznego Powiat Kaliski przekazał na działalność pożytku publicznego następujące 

kwoty: 

1) z budżetu Powiatu Kaliskiego:  

a) w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: - 38.000 zł, 

b) na podstawie innych ustaw - 151.320 zł, 

2) ze środków PFRON – 530.734 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.  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 


