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Rozdział I 

Program współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. Nr 1817 ze zm.) nakłada na organy administracji 

publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o którym 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3, na mocy którego na 

organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 Dnia 29 października 2015 r. Rada Powiatu Jarocińskiego Uchwałą Nr XIV/115/15 

przyjęła roczny program współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi 

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

i o wolontariacie na rok 2016. Program określa obszary i zasady oraz formy współpracy 

Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera wykaz priorytetów, 

stanowiących podstawę dla władz Powiatu Jarocińskiego do dysponowania środkami 

publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, 

pozostających we właściwości samorządu, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.  

 

1. Główne cele programu 

 Kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez 

budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. 

Służyć temu może wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów 

społecznych. 

 

2. Cele szczegółowe programu to: 

- umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, 

- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w  powiecie, 

- poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 

- integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ustawy, 

- udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,  



 4

- otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań 

publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd, 

- wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi, a jednostkami samorządu terytorialnego jako elementu długoterminowego 

programu współpracy obejmującego okres np. kilku lat. 

  

Rozdział II 

Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2016 

 

Zarządzeniem Nr 57/15 Starosty Jarocińskiego z dnia 7 września 2015 r. zostały 

określone formy przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy na rok 2016.  

Dnia 7 września 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego 

umieszczono ogłoszenie dotyczące konsultacji  programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2016.  Uwagi i propozycje można było kierować w formie 

elektronicznej w terminie do 30 września 2015 roku. Dnia 7 września 2015 r. na stronie 

głównej powiatu została umieszczona informacja o możliwości konsultowania programu.  

Do dnia 30 września 2015 r. nie zgłoszono uwag do programu. 

Zgodnie z Uchwałą Nr L/268/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2010 

r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

w Regulaminie konsultacji z organizacjami pozarządowymi stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały obowiązek konsultacji zgodnie z § 2 pkt. 1 ppkt 3 został spełniony.  

Dnia 10 września 2015 r. Jarocińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wydała 

pozytywną opinię dotyczącą programu.  

 

Rozdział III 

Konkurs ofert  

 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego dnia 7 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. Zgodnie 

z Uchwałą nr 170/15 na realizację zadań w budżecie powiatu została zabezpieczona kwota  

w wysokości 154 500,00 zł. Organizacje do 4 stycznia 2016 r. mogły składać oferty.  
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Ogłoszenie o konkursie zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostało umieszczono dnia 8 grudnia 

2015 r. w następujących miejscach: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego, 

b) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na 

zamieszczenie ogłoszeń – tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie, 

c) na stronie internetowej organu administracji publicznej – www.powiat-jarocinski.pl  

 

Komisja do rozpatrywania Ofert w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 roku 

została powołana Zarządzeniem Nr 1/2016 Starosty Jarocińskiego dnia 4 stycznia 2016 roku. 

Dnia 8 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w sprawie 

wyboru ofert zgłoszonym na realizację zadań z Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2016 . W zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla 

dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - wpłynęło 16 ofert, w zakresie wspierania osób 

niepełnosprawnych – wpłynęła 2 oferta, ochrony i promocji zdrowia – 3 oferty, 

upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz sportu - 24 oferty, w zakresie kultury  

– 17 ofert. Łącznie wpłynęło 62 oferty. Organizacje złożyły oferty za pośrednictwem 

programu Witkac.pl. 

 Komisja Konkursowa dokonała merytorycznej oceny uwzględniając takie kryteria jak: 

- stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów czy innych jednostek 

organizacyjnych, w tym stosunek wnioskowanej dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego 

do całości kosztów przedsięwzięcia, 

- wartość merytoryczną oferty, 

- dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji podobnych zadań, 

- przewidywane efekty, 

- charakter i zasięg oddziaływania, 

- możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania. 

Po posiedzeniu komisja przygotowała propozycję przyznania środków, które zostały 

przedstawione Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.  

Dnia 11 stycznia 2016 roku Jarocińska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

wydała pozytywną opinię w sprawie podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert w 

2016 roku.  
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1. Zestawienie udzielonych dotacji  

 Zarząd Powiatu Jarocińskiego Uchwałą Nr 195/16 z dnia 12 stycznia 2016 r. 

organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom  prowadzącym  działalność  pożytku 

publicznego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2016 zlecił 

realizację zadań. 

 Na realizację zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych dofinansowanie 

otrzymała 1 organizacja. Na ochronę i promocję zdrowia wybrano 2 projekty. W zakresie 

kultury dofinansowano 11 ofert. Na działanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, 

sportu i krajoznawstwa przydzielono dotację 16 organizacjom. Na wypoczynek dla dzieci  

i młodzieży uzdolnionej sportowo dotację otrzymało 10 organizacji. 

 Zarząd Powiatu Jarocińskiego  przydzielił 40 organizacjom dotację na realizacje 

zadań, rozdysponowano 114 680,00 zł. Natomiast wszystkie zawarte umowy opiewały na 

kwotę 114.656,00 zł. Poza konkursem ofert zostały podpisane 3 umowy na łączną kwotę  

13.140,00 zł. 

 

 

 

 



2.Realizacja zadań w 2016 r. 

 W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 85311 § 2360 

Ogólna kwota  do podziału        - 2.500,00 zł                   

Łącznie przyznano kwotę          - 1.250,00 zł 

%                           - 50,00 % 

Wydatkowanie na dzień 31.12.2016 r. - 1.250,00 zł (50,00%) 

Lp. Nazwa organizacji 

Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty: 

 

1. Stowarzyszenie Rodziców  

i Terapeutów Na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „OPUS” 

ul. Wrocławska 39 

63-200 Jarocin 

„Śpiewać każdy 

może…” - przegląd 

wokalny 

 

 

1.250,00 zł 

Wsparcie  

Integracja osób niepełnosprawnych z terenu Wielkopolski, 

przedstawienie dorobku artystycznego osób 

niepełnosprawnych, aktywizacja twórcza osób 

niepełnosprawnych. Zdolności wokalne przedstawiło  

40 osób niepełnosprawnych. 

RAZEM 1.250,00 zł  

 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia 85149 § 2360 

 
Ogólna kwota  do podziału        - 3.000,00 zł 

Łącznie przyznano kwotę          - 2.100,00 zł 

%                                                 - 70,00 % 

Wydatkowanie na dzień 31.12.2016 r. – 2.100,00 zł (70,00%) 

Lp. Nazwa organizacji 

Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty: 

 

1. Jarociński Uniwersytet Trzeciego 

Wieku  

ul. Warciana 25 

63-200 Jarocin  

IV Jarociński 

Rodzinny Rajd 

Rowerowy  

 

800,00 zł 

Wsparcie  

Organizacja prelekcji na temat zagrożenia chorób cukrzycy 

i chorób układu krążenia. Zwrócenie uwagi na aktywny 

tryb życia, a także polepszenie jakości zdrowia fizycznego 

i psychicznego. W wykładach uczestniczyło ok. 100 osób.  

2. Stowarzyszenie Rodziców  

i Terapeutów Na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „OPUS” 

ul. Wrocławska 39 

63-200 Jarocin 

W zdrowym ciele 

zdrowy duch  

 

 

 

1.300,00 zł 

Wsparcie  

W ramach zadania została kształtowana potrzeba 

systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości 

zachowań i nawyków prozdrowotnych. W czasie zajęć 
została zwrócona uwaga na promocję zdrowego stylu życia 

wśród osób starszych w wieku powyżej 55 roku życia. 



 8

 

W zakresie kultury 92105 § 2360 

 
Ogólna kwota  do podziału        - 72.000,00 zł             

Łącznie przyznano kwotę          - 48.180,00 zł 

%                                                  - 66,92 % 

Wydatkowanie na dzień 31.12.2016 r. – 48.180,00 zł (66,92%) 

Lp. Nazwa organizacji 

Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty: 

 

1. Muzealne Inicjatywy Śmiełowskie 

MIŚ 

Śmiełów 1 

63-210 Żerków 

Noc Muzeów  

w Muzeum  

w Śmiełowie, 14-15 

maja 2016 

 

8.300,00 zł 

 

Wsparcie  

W Nocy Muzeów uczestniczyło ok. 1800 osób,  

15 artystów, wyświetlono 6 filmów animowanych.  

Odwiedzjący muzeum mogli uczestniczyć  
w następujących koncertach: koncert zespołu Piramidy  

i recytacja aktora, koncert Kwartetu Fletowego oraz  

w prelekcje „Wersje pierwotne i poprawione” 

2. Stowarzyszenie Inspiracje 

ul. Rynek 17 b 

Mieszków  

63-200 Jarocin 

(Nie)zapomniane 

miasto Mieszków  

2.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Zorganizowano jednodniową imprezę pn. 

„(Nie)zapomniane miasto Mieszków”, która zrzeszyła 

organizacje działające na terenie Mieszkowa.  

W imprezie udział wzięło udział ok. 800 osób. 

3. Stowarzyszenie Edukacyjne 

„Gimnazjum 2000” 

ul. Jarocińska 32 

Golina 

63-200 Jarocin 

VIII Festiwal 

Piosenki 

Młodzieżowej 

„Śpiewaj i walcz!” – 

Golina 2016 

2.400,00 zł 

 

Wsparcie 

VIII Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Śpiewaj  

i walcz!”, w którym udział wzięło 51 uczestników  

z 21 placówek. Festiwal skierowano do uczniów szkół 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Jednego dnia 

zorganizowano przesłuchania uczestników, natomiast 

kolejnego dnia odbył się koncert laureatów. Poprzez 

udział laureatów w koncercie, ósemka najlepszych 

wokalistów zarejestrowała swoje utwory konkursowe  

Zostały omówione i przedstawione podstawy racjonalnego 

odżywiania się, profilaktyki chorób cywilizacyjnych. 

Aktywne spędzanie czasu poprzez różnego rodzaju 

aktywności tj. nordic walking, hydroterapia, kręgielnia, 

zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, ćwiczenia na 

piłkach i materacach, aerobik, itp. Ćwiczenia umysłowe tj. 

krzyżówki tematyczne, rebusy, mini testy. W zajęciach 

uczestniczyło 16 osób.  

RAZEM 2.100,00 zł  
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w profesjonalnym studiu nagrań.   
4. Stowarzyszenie Przyjaciół 

„Dwójki” 

ul. Franciszkańska 2 

63-200 Jarocin  

Organizacja 

Wielkopolskiego 

Turnieju Klas 

Policyjnych im. Jana 

Kubiaka 

 

1.580,00 zł 

 

Wsparcie 

Turniej Klas Policyjnych im. Jana Kubiaka, w którym 

udział wzięło 28 trzyosobowych drużyn z województwa 

wielkopolskiego (84 uczestników). Zawody odbyły się  
w sportowej atmosferze i rywalizacji fair play. 

Uczniowie nawiązali między sobą nowe znajomości,  

a opiekunowie mogli podzielić się doświadczeniem  

w prowadzeniu klas policyjnych.  

5. Stowarzyszenie Towarzystwo 

Muzyczne  

w Jarocinie im. Alfonsa 

Kowalskiego 

ul. Kościuszki 16 

63-200 Jarocin 

Festiwal Muzyki 

Organowej  

i Kameralnej  

w Jarocinie  

4.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Przedstawienie różnych gatunków i form muzycznych, 

przedstawienie wybitnych dzieł i artystów, 

zainteresowanie mieszkańców historią, podniesienie 

kompetencji muzycznych mieszkańców ziemi 

jarocińskiej, wyrobienie wśród społeczeństwa 

wyrafinowanego gustu muzycznego. W koncertach 

udział wzięło ok. 800 osób 

6. Stowarzyszenie Społeczno – 

Kulturalne im. ks. Ignacego 

Niedźwiedzińskiego w Jarocinie 
ul. Ratusz 1 

63-200 Jarocin 

Karty z historii 

parafii św. Marcina  

w Jarocinie  

 

4.200,00 zł 

 

Wsparcie 

Wydanie kroniki ks. Wojciecha Lewandowskiego 

(proboszcza Jarocina w latach 1848-1868) pn.  „Uwagi 

do kroniki kościoła katolickiego w Jarocinie spisane 

przez ks. W. Lewandowskiego proboszcza. 

Wydrukowano 400 egzemplarzy książki. 

7. Fundacja Wsparcia i Rozwoju 

„Antrejka” 

ul. Jarocińska 31/2 

63-210 Żerków 

Palmy, zajączek, 

dyngus, czyli 

wielkopolskie 

tradycje wielkanocne 

 

2.900,00 zł 

 

Wsparcie 

Kultywowanie i propagowanie tradycji wielkanocnych 

naszego regionu oraz integracja społeczności lokalnych. 

Podczas jarmarku zostały zaprezentowane zwyczaje 

wielkanocne oraz prace, wyroby artystyczne, a także 

zaprezentowano ozdobione stoły wielkanocne. Prace 

zostały wykonane metodami z naturalnych materiałów tj. 

krepa, bibuła, suszone kwiaty i trawy oraz techniki 

ozdabiania jaj tj. kraszanki, malowanki, oklejanki.  

W jarmarku udział wzięło ok. 1000 osób. 

Przeprowadzono 39 godz. warsztatów artystycznych,  

w których udział wzięły 74 osoby 

8. Stowarzyszenie Rodziców  

i Terapeutów na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Opus” 

ul. Wrocławska 39 

63-200 Jarocin 

Prezentacje 

Plastyczne i Teatralne 

– Przegląd 

Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych – 

3.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Prezentacja dorobku artystycznego – spektakle teatralne 

i wytwory własnych rąk. Osoby niepełnosprawne  

z terenu Wielkopolski mają możliwość spotkania się, 
wspólnie tworzyć, dzielić się pasjami  

i doświadczeniem oraz rozwijać aktywność twórczą, co 
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Jarocin 2016 

 

wpływa pozytywnie na rozbudzanie wrażliwości 

artystycznej i estetycznej.  

Mieszkańcy powiatu poznali twórczość osób 

niepełnosprawnych, a także poznali ich umiejętności.  

Podczas warsztatów teatralnych zaprezentowało się  
6 grup (51 osób) z województwa wielkopolskiego. Ich 

występy mieszkańcy mogli zobaczyć w JOK  

w Jarocinie. W prezentacja plastycznych udział wzięło 

15 grup z województwa wielkopolskiego, które 

zaprezentowały swoją twórczość plastyczną.  
9. Stowarzyszenie Absolwentów  

i Wychowanków Państwowego 

Gimnazjum i Liceum im. 

Tadeusza Kościuszki w Jarocinie 

ul. T. Kościuszki 31 

63-200 Jarocin 

Akademia Myślącego 

Człowieka  

 

1.500,00 zł 

 

Wsparcie 

W przedsięwzięciu o charakterze edukacyjno – 

kulturalnym udział wzięło 30 uczniów. Projekt 

uświadomił młodzieży wagę dokonywania wyborów  

w świecie mediów i autoprezentacji, w świecie  

o dominującym konsumpcyjnym stylu życia, 

kształtowanie refleksyjności i samodzielności myślenia, 

aktywizowanie młodzieży, kształtowanie u uczniów 

umiejętności nawiązywania i podtrzymywania 

kontaktów interpersonalnych i integracji z grupą, 
podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez 

wzmacnianie mocnych stron uczniów, kształtowanie 

postawy poznawania i poszanowania dziedzictwa 

kultury regionalnej, narodowej oraz europejskiej.  

10. Towarzystwo Kolei 

Wielkopolskiej w Jarocinie  

ul. Harcerska 4 

63-200 Jarocin  

Prowadzenie 

Muzeum 

Parowozownia 

Jarocin w 2016 roku  

7.300,00 zł 

 

Wsparcie 

W celu organizacji festynu wykonano prace adaptacyjne 

oraz przygotowano budynek parowozowni w celu 

przygotowania wystawy. 

W festynie uczestniczyło ok. 2000 osób, natomiast  

w przygotowaniach zaangażowano 36 osób. Uczestnicy 

mogli zobaczyć 3 nowoczesne lokomotywy prywatnych 

przewoźników kolejowych, 1 zabytkowy pociąg 

sieciowy, 1 drezynę, 2 składy pociągów retro 

prowadzone parowozami, 2 kolejki parkowe,  

1 makietę kolejową, a dla dzieci zostały przygotowane  

2 stoiska z animatorami zabaw.   

11. Ognisko Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Fizycznej „Trucht-

Święto Konstytucji  

3 Maja  

3.000,00 zł 

 

Na terenie jednostki wojskowej, przy osiedlu 

Konstytucji 3 Maja w Jarocinie zostały przeprowadzone 
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Wspólny Dom” 

Os. Kościuszki 4 

63-200 Jarocin 

Wsparcie obchody Majowych Świąt Narodowych. Mieszkańcom 

zostały wydane flagi narodowe (370 szt.), opaski do flag 

(200 szt.), drzewce (370 szt.), chorągiewki (300 szt.) 

oraz specjalne ulotki (1000 szt.) związane z Świętem 

Konstytucji 3 Maja, które pogłębiły poczucie 

patriotyzmu i przypomniały historię uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. 

Razem 40.180,00 zł  

 

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury  
Ilość złożonych ofert – 5 

Ilość przydzielonych dotacji - 1 

Lp. Nazwa organizacji 

Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty: 

 

1. Stowarzyszenie Miłośników Kultury 

Ludowej  

ul. Wyzwolenia 21 

Potarzyca 

63-200 Jarocin 

XIX 

Międzynarodowe 

Spotkanie 

Folklorystyczne  

8.000,00 zł 

Wsparcie  

Organizacja XIX Międzynarodowych Spotkań 
Folklorystycznych podczas których zorganizowano  

5 koncertów, zaprezentowało się 12 zespołów, w tym  

4 zagraniczne (Serbia, Czechy, Łotwa, Macedonia).  

Głównym celem zadania jest poznanie przez 

mieszkańców kultury ludowej regionu, Polski i innych 

narodów. 

Razem 8.000,00 zł  

 

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa 92605 § 2360 

 
Ogólna kwota  do podziału        - 45.000,00 zł              

Łącznie przyznano kwotę          - 44.276,00 zł 

%              - 98,39% 

Wydatkowanie na dzień 31.12.2016 r. – 44.128,10 zł (98,06%) 

Lp. Nazwa organizacji 

Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty 

1. Parafialny Uczniowski Klub 

Sportowy „Antonio” 

ul. Franciszkańska 3  

63-200 Jarocin 

Upowszechniania 

kultury fizycznej, 

sportu  

i krajoznawstwa  

1.500,00 zł 

 

Wsparcie 

Zajęcia kształtujące charakter młodego człowieka, 

motorykę i umiejętności techniczne, a przez naukę  
i wykłady dotyczące zagadnień piłkarskich i szeroko 

pojętego sportu oraz pogadanki profilaktyczne. Zadania 

realizowane były m.in. poprzez formy zabawowe, gdzie 
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uczestnicy poprawiali swoją sprawność fizyczną. Udział 

w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz zajęcia 

profilaktyczne o tematyce walki z nałogami. W zadaniu 

udział wzięło 60 dzieci.  

2. Szkolny Związek Sportowy 

Powiatu Jarocińskiego 

Al. Niepodległości 10-12 

63-200 Jarocin  

Organizacja imprez 

sportowych  

z Kalendarza 

Szkolnego Związku 

Sportowego 

„Wielkopolska” dla 

młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych 

20.000,00 zł 

 

Powierzenie  

W imprezach sportowych udział wzięło ok. 600 

zawodników szkół ponadgimnazjalnych. Sportowa 

atmosfera zawodów i rywalizacji w duchu fair play 

ukazała uczniom właściwe walory udziału w rywalizacji 

sportowej, ponadto stwarzała możliwości przygotowania 

uczniów do roli organizatora i aktywnego uczestnictwa  

w różnorodnych formach aktywności fizycznej, a kibice 

mogli podziwiać zmagania sportowe i dopingować 
uczestników.  

3. Międzyszkolny Ludowy 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Victoria” w Jarocinie 

ul. Prośniana 26 

63-200 Jarocina  

Szkółka kolarska 2.000,00 zł 

 

Wsparcie 

 

Zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność 
sportową, propagowanie zdrowego stylu życia, 

zagospodarowanie czasu wolnego, ochrona przed 

uzależnieniami i niekorzystnymi wpływami środowiska, 

poprawa sprawności fizycznej, popularyzacja sportu,  

a także udział w zawodach kolarskich z kalendarza 

Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. W szkoleniu 

udział wzięło 10 zawodników.  

4. Jarociński Klub Sportowy Pirania 

ul. Sportowa 6 

63-200 Jarocin   

Prowadzenie szkółki 

Pirania 

 

2.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Udział dzieci w naukach pływania, a także doskonalenie 

pływania. Podczas zajęć dzieci oswajały się z wodą, 
uczyły się nurkować, aktywnie spędzały wolny czas, 

poprawiły wyniki pływackie, a także dobrze się bawiły 

podczas gier i zabaw w wodzie. W naukach pływania 

udział wzięło 70 dzieci.  

5. Uczniowski Klub Sportowy 

Taekwondo Jarocin 

ul. Franciszkańska 1 

63-200 Jarocin 

UKS Taekwondo 

Jarocin dla rekreacji 

ruchowej i aktywnej 

formy spędzania 

czasu wolnego  

1.500,00 zł 

 

Wsparcie 

 Szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży. Poprzez 

treningi uczestnicy nabywali i podnosili posiadane 

umiejętności w ramach sekcji taekwondo olimpijskiego. 

Nauka samoobrony w celu poprawy bezpieczeństwa. 

Szkolenia rozwijały osobowość, kreowano właściwe 

postawy oraz świadomość w rywalizacji w duchu fair 

play.  

6. Stowarzyszenie Zespołu Szkół 

Specjalnych „Tacy Sami”  

Zdrowie? Trzy razy 

na TAK 

1.000,00 zł 

 

Systematyczne zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla 

dzieci i młodzieży. Organizacja imprez sportowych. 
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w Jarocinie 

ul. Szubianki 21 

63-200 Jarocin 

 Wsparcie Celem głównym zadania było wyrabianie postaw 

prozdrowotnych, oraz budowanie w świadomości 

dziecka potrzeby ruchu jako elementu dbania o własne 

zdrowie. Zajęcia realizowane były w formie gier i zabaw 

ruchowych, obwodów sytuacyjnych oraz tory przeszkód, 

ruch na świeżym powietrzu – korzystanie  

z zewnętrznych siłowni, czy innych sprawności 

fizycznych. Dzieci i młodzież mogła odegrać rolę 
organizatora zabaw i gier dla swoich rówieśników oraz 

przestrzegać zasad fair-play w rywalizacji sportowej.  

7. Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy Białe Tygrysy Jarocin 

ul. Jarocińska 33b 

Golina 

63-200 Jarocin 

Prowadzenie szkółek 

sportowych  

w taekwondo 

olimpijskim dla 

dzieci i młodzieży  

z terenu powiatu 

jarocińskiego wraz  

z organizacją 
pierwszej edycji 

turnieju Girls & 

Womens Cup 2016 

1.800,00 zł 

 

Wsparcie 

Zajęcia sportowe z taekwondo dla dzieci i młodzieży. 

Udział w zawodach. Nauka rywalizacji i zasad fair play.  

Zajęcia profilaktyczne w celu uświadamiania problemów 

tj. alkohol, narkotyki, stres, nadwaga, a także nauka 

zdrowego stylu życia i odżywiania. W zajęciach udział 

wzięło 80 uczestników. Natomiast w pierwszej edycji 

turnieju wystartowało 120 zawodników z 3 państw 

(Czechy, Niemcy, Polska). 

8. Rugby Klub Sparta Jarocin 

ul. Świętokrzyska 12 

63-200 Jarocin 

Akademia Rugby – 

Promocja zdrowego 

stylu życia  

3.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Zadanie przyczyniło się do tworzenia społeczności 

lokalnych wokół inicjatywy, jaką jest budowa drużyny 

rugby, a także pobudzanie zainteresowań i integracja 

środowiska skupionego wokół kultury fizycznej.  

W zadania udział wzięło 70 uczestników.  

9. Klub Żeglarski „Wodniak” 

Jarocin 

ul. Dębowa 30 

Wilkowyja 

63-200 Jarocin 

Organizacja regat  

i zajęć żeglarskich 

dla dzieci i młodzieży 

nad Zalewem 

Roszkowskim  

1.000,00 zł 

 

Powierzenie  

Zwrot 0,30 zł 

Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach 

organizowanych przez klub nabyła podstawowe 

umiejętności żeglarskie oraz z zakresu ratownictwa 

medycznego i udzielania pierwszej pomocy w wodzie  

i na lądzie. W zajęciach udział wzięło 34 osoby, którzy 

m.in. poznawali naukę wiązania węzłów i taklowania 

łódki klasy Optimist. Zajęcia odbywały się nad Zalewem 

Roszkowskim. Uczestnicy brali czynny udział  

w regatach organizowanych przez klub, jak również  
w regatach organizowanych przez Kaliski Okręgowy 
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Związek Żeglarski. Podczas zajęć teoretycznych 

głównymi tematami były przepisy regatowe, teoria 

żeglowania, budowa łódki klasy Optimist, budowa żagla, 

sprzęt żeglarski jakiego używa się podczas pływania, 

skala Beauforta, odpadanie i ostrzenie, zwroty przez 

sztag i rufę. Ratownictwo medyczne i udzielanie 

pierwsze pomocy. Wspólne gry i zabawy integracyjne.  

10. Rock Run Jarocin 

ul. Szubianki 21 

63-200 Jarocin  

Rock Run 2016 

 

2.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Zorganizowany Bieg miał na celu zaangażowanie 

mieszkańców w aktywność sportową, podnieść poziom 

sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego oraz 

aktywnego trybu życia, zagospodarowanie czasu 

wolnego, poprawa sprawności fizycznej, popularyzacja 

biegania. Adresatami zadania było 400 zawodniczek  

i zawodników z całej Polski.  

11. Stowarzyszenie Sympatyków 

„Jedynki” w Jarocinie 

ul. Franciszkańska 1 

63-200 Jarocin 

Prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 
sportowych dla dzieci 

i młodzieży przez 

Stowarzyszenie 

Sympatyków 

„Jedynki”  

1.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Przygotowanie zawodników do uczestnictwa  

w zawodach lekkoatletycznych prowadzonych przez 

Polski Związek Lekkiej Atletyki, Wielkopolski Związek 

Lekkiej Atletyki, a także Szkolny Związek Sportowy PJ. 

Promocja zdrowego stylu życia. Wykształcenie cech 

motorycznych, hartowanie, wzmacnianie zdrowia. 

Rozwinięcie indywidualnych, pozytywnych cech 

charakteru. W treningach udział brało ok. 25 osób.  

12. Towarzystwo Krzewienia Sportu 

„Siatkarz” w Jarocinie 

ul. Brzozowa 3 

63-200 Jarocin 

Prowadzenie szkółek 

siatkarskich dla 

dzieci i młodzieży  

z terenu powiatu 

jarocińskiego  

2.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Treningi odbywały się pod okiem instruktorów, co 

sprawiło, że dzieci nabywały lub udoskonaliły swoje 

umiejętności związane z grą w piłkę siatkową. Udział  

w zawodach organizowanych przez Wielkopolski 

Związek Piłki Siatkowej oraz zdobycie wysokich miejsc  

w rywalizacji.  

13. Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych „Miś” 

ul. Warciana 25 

63-200 Jarocin  

V Jarociński 

Integracyjny 

Rodzinny Rajd 

Rowerowy  

1.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Organizacja V Jarocińskiego Integracyjnego Rodzinnego 

Rajdu Rowerowego. W Rajdzie uczestniczyło 99 osób. 

Głównym celem to popularyzacja aktywnych form 

spędzania wolnego czasu, integracja społeczna  

i wielopokoleniowa oraz poznanie nowych zakątków 

powiatu.  

14. Stowarzyszenie SportFight 

ul. Dworcowa 55 

Akademia SportFight 1.476,00 zł 

 

Uczestnicy zajęć nabyli praktyczne umiejętności 

samoobrony co sprawdzono poprzez prowadzenie 
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Golina 

63-200 Jarocin 

Powierzenie  

Zwrot 147,60 zł 

wewnętrznych egzaminów i testów po każdym 

przepracowanym bloku zajęć. Przekazana wiedza  

z zakresu dietetyki i odżywiania została 

usystematyzowana poprzez częste konsultacje 

żywieniowe przeprowadzane jeden na jeden oraz  

w grupach. W zajęciach uczestniczyło 20 osób.  

15. Stowarzyszenie Rodziców  

i Terapeutów na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Opus” 

ul. Wrocławska 39 

63-200 Jarocin 

XIII Integracyjne 

Zmagania Sportowe – 

Jarocin 2016 

1.000,00 

 

Wsparcie 

Głównym celem była aktywność fizyczna jako sposób na 

zdrowy styl życia oraz zintegrowanie osób 

niepełnosprawnych z terenu Wielkopolski. Organizacja 

XIII Integracyjnych Zmagań Sportowych osobom 

niepełnosprawnych pozwoliła na aktywne uczestnictwo  

w konkurencjach sportowych, a także wspólnych tańcach 

integracyjnych.  

16. Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej „Trucht-

Wspólny Dom” 

Os. Kościuszki 4 

63-200 Jarocin  

XXXII Bieg Zimowy 

im. Mariana 

Michalskiego  

2.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Organizacja XXXII Biegu Zimowego im. Mariana 

Michalskiego, w którym udział wzięło 89 biegaczy  

z całej Polski. Zadanie miało na celu przybliżenie idei 

aktywnego spędzania czasu wolnego oraz wzmocniło 

wiedzę na temat sportu jakim jest bieganie. Bieg 

przełajowy został rozegrany na dystansie 8,5 km.  

Razem 44.276,00 zł  
 

W zakresie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 85412 § 2360 

Ogólna kwota  do podziału        - 32.000,00 zł              

Łącznie przyznano kwotę          - 31.990,00 zł 

%              - 99,97% 

Wydatkowanie na dzień 31.12.2016 r. – 31.386,12 zł (98,08%) 

Lp. Nazwa organizacji 

Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty 

1. Międzyszkolny Ludowy 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Victoria”  

w Jarocinie 

ul. Prośniana 26 

63-200 Jarocina 

W zakresie 

krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży na 

terenie RP 

 

 

3.900,00 zł 

 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 9 dni.  

Liczba osób uczestniczących w obozie 12. 

Podczas obozu kolarskiego dzieci uczestniczyły  

w wykładach o tematyce uzależnień, jakie mają skutki na 

organizm młodego człowieka, wpływ właściwego 

odżywiania na zdrowie człowieka, uprawianie sportu 

jako jeden z ważnych czynników poprawiających 
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 kondycję fizyczną oraz zdrowie, unikanie oraz obrona 

przed nałogami. Zawodnicy uczestniczyli w treningach 

sportowych, wycieczka pieszych, wykładach 

profilaktycznych oraz w grach i zabawach sportowych.  

2.  Stowarzyszenie Absolwentów  

i Wychowanków Państwowego 

Gimnazjum i Liceum im. 

Tadeusza Kościuszki w Jarocinie 

ul. T. Kościuszki 31 

63-200 Jarocin 

Biała szkoła 3.00,00 zł 

 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 8 dni. 

Liczba osób uczestniczących w obozie 30. 

Podczas obozu młodzież uczestniczyła w nauce jazdy na 

nartach, a także doskonalenie już posiadanych 

umiejętności. Kształtowanie umiejętności współżycia  

i współdziałanie w grupie. Wyrobienie poczucia 

odpowiedzialności za środowisko. Rozwijanie 

aktywności ruchowej. Dbanie o własne zdrowie  

i samopoczucie. Poznanie przyrody, kultury i tradycji 

góralskich.  

3. Parafialny Uczniowski Klub 

Sportowy „Antonio” 

ul. Franciszkańska 3 

63-200 Jarocin 

W zakresie 

krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży na 

terenie RP  

 

2.650,00 zł 

 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 9 dni.  

Liczba osób uczestniczących w obozie 43. 

Podczas obozu piłkarskiego prowadzone były zajęcia 

kształtujące charakter młodego człowieka, które 

rozwijają umiejętności efektywnego komunikowania się 
z grupą oraz zdobywanie wyższej pozycji w kwalifikacji 

sportowej. Poprawa sprawności fizycznej oraz akceptacja 

zdrowego i higienicznego trybu życia.  

4. Uczniowski Klub Sportowy 

Victoria w Kotlinie 

ul. M. Konopnickiej 22 

63-220Kotlin 

W zakresie 

krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży na 

terenie RP 

800,00 zł 

 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 11 dni.  

Liczba osób uczestniczących w obozie 5. 

Zawodnicy podczas obozu kolarskiego popularyzowali 

kolarstwo i sport rowerowy, propagowali zdrowy styl 

życia, a także poprzez treningi poprawiali sprawność 
fizyczną i pozyskiwali wiedzę na temat uzależnień.  

5. Jarociński Klub Sportowy Pirania 

ul. Sportowa 6 

63-200 Jarocin  

Organizacja obozu 

sportowo – 

rekreacyjnego  

w Ostrzeszowie  

2.500,00 zł 

 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 11 dni.  

Liczba osób uczestniczących w obozie 31. 

Dzieci podczas udziału w obozie poznały zasady 

organizacji czasu wolnego oraz formy spędzania 

wolnego czasu. Poprzez różnorodne zajęcia rekreacyjno 

– sportowe dzieci poprawiły swoją sprawność  
i poziom kondycji.  

6. Stowarzyszenie Sympatyków Obóz sportowy dla 2.000,00 zł Czas trwania obozu 8 dni.  
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„Jedynki” w Jarocinie 

ul. Franciszkańska 1 

63-200 Jarocin  

młodzieży z Zespołu 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Jarocinie 

 

Wsparcie 

Liczba osób uczestniczących w obozie 10. 

Podczas obozu młodzież rozwijała ogólną sprawność 
fizyczną poprzez organizację zajęć sportowych  

w formach specjalistycznych i rekreacyjnych. 

Propagowanie walorów zdrowotnych aktywnego 

wypoczynku na świeżym powietrzu poprzez pogadanki, 

organizacje zajęć na świeżym powietrzu. Kształtowanie 

wśród młodzieży zamiłowania do uczestnictwa  

w zajęciach sportowych w formach rekreacyjnych – 

organizacja zajęć gry w tenisa stołowego, zabaw  

na śniegu, udział w zajęciach z LA. Integracja uczniów  

w czasie zorganizowanych form wypoczynku – 

organizacja ognisk, grupowe wyjazdy do kina, 

rywalizacja zespołowa w formie zabawowej. 

Zainteresowanie uczestników turystyką krajoznawczą. 
Przygotowanie młodzieży do udziału w zawodach 

sportowych w roku szkolnym 2015/2016. Kształtowanie 

wśród młodzieży świadomych wyborów zachowań – 

pogadanki, filmy edukacyjne. Kształtowanie cech 

motorycznych, hartowanie, wzmacnianie zdrowia.  

7. Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy Białe Tygrysy Jarocin 

ul. Jarocińska 33b 

Golina 

63-200 Jarocin  

Organizacja  

10-dniowego letniego 

obozu sportowo – 

rekreacyjnego dla 

około 35 osób  

w wieku szkolnym  

z terenu powiatu 

jarocińskiego  

2.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 10 dni.  

Liczba osób uczestniczących w obozie 20. 

Podczas obozu uczestnicy mieli szansę poznawania 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu, innych 

niż telewizor i komputer. Poznanie zasad zdrowego stylu 

życia, prawidłowego żywienia, podnoszenia sprawności 

fizycznej, a także jak radzić sobie z używkami. 

Odkrywanie nowych zainteresowań i talentów.  

8. Towarzystwo Krzewienia Sportu 

„Siatkarz” w Jarocinie 

ul. Brzozowa 3 

63-200 Jarocin  

Półkolonie dla dzieci  2.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 6 dni.  

Liczba osób uczestniczących w obozie 25. 

Półkolonie dla dzieci pozwoliły na szkolenia w zakresie 

piłki siatkowej, a także na poprawę sprawności fizycznej, 

kształtowanie właściwych postaw i kultury osobistej, 

promocja aktywnego wypoczynku, nauka umiejętności 

technicznych, muzycznych, pływackich, 

przeciwdziałanie niekorzystnych zachowań 
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patologicznym oraz rozwijanie zasady „fair play” 

9. Salezjańska Placówka Opiekuńczo 

– Wychowawcza Dom 

Wspomożycielki 

Dobieszczyzna 55 

63-210 Żerków  

W zakresie 

krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży na 

terenie RP  

2.500,00 zł 

 

Wsparcie 

Zwrot 603,88 zł 

Czas trwania obozu 7 dni.  

Liczba osób uczestniczących w obozie 5. 

Wyjazd na ferie wychowanków umożliwił aktywny 

wypoczynek jak i integracje poprzez poznanie się  
i współpracę. Uczestnicy brali udział w wycieczkach, 

spotkaniach edukacyjnych z przewodnikami oraz 

osobami animującymi zajęcia tematyczne, poszerzenie 

wiedzy historycznej, poznanie kultury i folkloru ziemi 

pałuckiej.  

10. Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej „Trucht – 

Wspólny Dom” 

os. Kościuszki 4 

63-200 Jarocin 

Klubowe letnie 

inspiracje – 

półkolonie letnie 

2016 

 

5.500,00 zł 

 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 24 dni (2 turnusy po 12 dni).  

Liczba osób uczestniczących w obozie 151. 

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci pozwoliła 

na przeprowadzenie wycieczek pieszych po mieście – 

zdobywanie wiedzy na temat miejscowości, miejsca 

wypoczynku. Propagowanie zdrowego stylu życia 

poprzez pogadanki na temat zdrowego odżywiania, 

palenia papierosów, picia alkoholu, uzależnień od gier 

komputerowych, itp. Pomoc w trudnych sytuacjach. 

Pogadanki na temat higieny osobistej oraz zachowanie 

się podczas wspólnego posiłku. Udział dzieci  

w wycieczkach. 

Razem 26.850,00 zł  

 

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu wypoczynku 

Ilość złożonych ofert – 2 

Ilość przydzielonych dotacji - 2 

Lp. Nazwa organizacji 

Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty 

1. Szkolny Związek Sportowy Powiatu 

Jarocińskiego 

Al. Niepodległości 10-12 

63-200 Jarocin 

Organizacja obozu 

zimowego 

połączonego  

z warsztatami 

2.570,00 zł 

 

Wsparcie 

W obozie uczestniczyło 20 osób 

Czas trwania obozu 7 dni 

Poprzez udział w obozie uczestnicy przygotowywali się 
do udziału w zawodach sportowych, prowadzili zdrowy 
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metodycznymi  

w miejscowości 

Murzasichle  

styl życia bez nałogów i używek, rozwijali wysoki 

poziom cech motorycznych, wzmacniali swoje zdrowie 

oraz rozwijali pozytywne cechy charakteru.  

2. Rugby Klub Sparta Jarocin  

ul. Świętokrzyska 12 

63-200 Jarocin  

Akademia Rugby – 

obozy sportowe dla 

młodych talentów  

2.570,00 zł 

 

Wsparcie 

W obozie uczestniczyło 40 osób 

Czas trwania obozu 5 dni 

Zaangażowanie dzieci i młodzieży z terenu powiatu 

jarocińskiego w działalność sportową, propagowanie 

zdrowego stylu życia, zagospodarowanie wolnego czasu 

dzieci i młodzieży, ochrona przed uzależnieniami  

i niekorzystnymi wpływami środowiska, poprawa 

sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, popularyzacja 

Rugby.  

Razem 5.140,00 zł  

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie w roku 2016 w ramach konkursu ofert, podpisał 40 umów oraz 3 umowy poza 

konkursem ofert.  

W ramach konkursu ofert, wpłynęło 62 wniosków. W trybie pozakonkursowym wpłynęło 7 ofert. 

 Brak środków w budżecie, a także błędy merytoryczne oraz rachunkowe nie pozwoliły na otrzymanie dotacji przez 22 oferentów w poszczególnych 

zadaniach: 

- 1 oferta w zakresie zdrowia, 

- 1 oferta w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, 

- 6 ofert z zakresu kultury, 

- 8 ofert z zakresu sportu , 

- 6 ofert z zakresu wypoczynku.  
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3. Realizacja zadań wieloletnich 

 

 W ramach uchwały Nr XXX/193/12 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy na 

lata 2013 -2017 powiatu jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu w Jarocinie Uchwałą Nr 375/12 z  dn. 28 grudnia 2012 r.  

Zarząd Powiatu w Jarocinie na prowadzenie całodobowej placówki  opiekuńczo - wychowawczej  typu socjalizacyjnego, zadanie powierzono Zgromadzeniu 

Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Wrocławska, ul. Św. Jadwigi 11, 50-266 Wrocław prowadzącemu Salezjańską Placówkę 

Opiekuńczo – Wychowawczą Dom Wspomożycielki, z siedzibą pod adresem: Dobieszczyzna 55, 63-210 Żerków.  

 

Lp. Rok Kwota dotacji  

1. 2013 458 511,74 

2. 2014 478 676,23 

3. 2015 496 009,89 

4. 2016 515 497,00 

 

 Natomiast Uchwała Nr 564/14 z dn. 27 lutego 2014 r. wybrał w ramach otwartego konkursu ofert, oferenta na prowadzenie Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne. Po wyborze 

zawarto umowę z Stowarzyszeniem dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Miś" na czas 01.04.2014. r. - 31.12.2016 r.  

 

Lp. Rok Kwota dotacji  

1. 2014 422 090,00 

2. 2015 554 837,00 

3. 2016 697 151,00 

 



Rozdział IV 

Podsumowanie  

 

 Zarząd Powiatu Jarocińskiego na realizację zadania publicznego  

w 2016 roku przekazał kwotę 154.500,00 zł, oraz 1 212.648,00 zł na realizację zadań 

wieloletnich.  

Natomiast w roku 2015 na realizację zadania publicznego w 2015 roku została 

przekazana kwota 159.450,00 zł oraz 1.050 846,89 zł na realizację zadań wieloletnich. 

 Wszystkie organizacje pozarządowe, którym zlecono w roku 2016 realizację zadań 

publicznych wraz z przekazaniem dotacji na ten cel w drodze konkursu ofert, przedłożyły 

prawidłowe sprawozdania z realizacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. z  2011 r.  

Nr  6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji 

zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2016 jest 

dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Katarzyna Baumann   

 


