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Rozdział I 

Program współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi 

 

 Dnia 30 października 2019 r. Rada Powiatu Jarocińskiego Uchwałą Nr XIX/127/19 

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 2020. 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,  

a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich 

efektywniejsze zaspokojenie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych. 

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 

funkcjonowania na rzecz społeczności lokalnych; 

- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie 

jarocińskim; 

- poprawa jakości życia mieszkańców powiatu jarocińskiego poprzez pełniejsze zaspokajanie 

potrzeb społecznych, zwiększenie aktywności organizacji; 

- 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; 

- efektywne i skuteczne realizowanie zadań publicznych wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi zgodnie z zasadą subsydiarności; 

-   racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych; 

- promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich poprzez umacnianie poczucia 

odpowiedzialności za wspólnotę lokalną; 
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- integracja lokalnych organizacji obejmujących zakresem swych działań sferę zadań 

publicznych, w szczególności zadań powiatu wynikających z przepisów prawa; 

- wzmocnienie potencjału i możliwości organizacji oraz promocja ich działalności.  

  

Rozdział II 

Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2018 

 

Zarządzeniem Nr 45/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 sierpnia 2019r. zostały 

określone formy przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy na rok 2020.  

Dnia 19 sierpnia 2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego 

umieszczono ogłoszenie dotyczące konsultacji  programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2020.  Uwagi i propozycje można było kierować w formie 

elektronicznej w terminie do 30 września 2019 roku. Dnia 19.08.2019r. na stronie 

internetowej Powiatu Jarocińskiego w zakładce dla mieszkańca – konsultacje społeczne 

umieszczony został formularz konsultacji. Do dnia 30 września 2019 r. wpłynęły dwa 

formularze od organizacji: Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc oraz Stowarzyszenia Jarocin 

XXI. Uwagi organizacji zostały uwzględnione w projekcie programu współpracy na rok 2020.  

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.  

 

Rozdział III 

Konkurs ofert  

 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego dnia 29 listopada 2019r. ogłosił otwarty konkurs ofert  

na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2020 r. 

Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/156/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2019r.  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok  na realizację zadań w budżecie powiatu 

została zabezpieczona kwota w wysokości 175.800,00 zł.  

Organizacje do 31 grudnia 2019 r. mogły składać oferty.  

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 02 grudnia 

2019 r. w następujących miejscach: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego, 
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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 2020 roku 

została powołana Zarządzeniem Nr 86/2019 Starosty Jarocińskiego dnia 18 grudnia 2019 

roku. 

Dnia 08 stycznia 2020 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 2020. W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – wpłynęły 4 

oferty, w zakresie ochrony i promocji zdrowia – wpłynęły 4 oferty, w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wpłynęło 17 ofert, w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej (wsparcie) – wpłynęło 20 ofert, w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej (powierzenie) – wpłynęły 4 oferty, w zakresie 

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – wpłynęły 22 oferty. Łącznie wpłynęło 

71 ofert. Organizacje złożyły oferty za pośrednictwem programu Witkac.pl. 

 Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej 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 09 stycznia 2020 roku Jarocińska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

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

2020 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiat-jarocinski.pl/
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1. Zestawienie udzielonych dotacji  

 Zarząd Powiatu Jarocińskiego Uchwałą Nr 254/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. zlecił 

organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom  prowadzącym  działalność  pożytku 

publicznego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2020.   

 Na realizację zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych dofinansowanie 

otrzymały 2 organizacje. Na ochronę i promocję zdrowia wybrano 2 projekty. W zakresie 

kultury dofinansowano 13 ofert. Na działanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, 

sportu i krajoznawstwa przydzielono dotację 14 organizacjom. Na wypoczynek dla dzieci  

i młodzieży uzdolnionej sportowo dotację otrzymało 12 organizacji. 

 Zarząd Powiatu Jarocińskiego  przydzielił 44 organizacjom dotację na realizacje 

zadań, rozdysponowano 165.090,00 zł. Natomiast wszystkie zawarte umowy opiewały na 

kwotę 101.350,00 zł.  
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2.Realizacja zadań w 2020 r. 

 

 

 W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 85311 § 2360 

Ogólna kwota  do podziału        - 2.700,00 zł                   
Łącznie przyznano kwotę          - 2.700,00 zł 
Kwota wykorzystanych dotacji – 0,00 zł  
%                           - 0,00 % 

Wydatkowanie na dzień 31.12.2020 r. – 0,00 zł (0,00%) 

Lp. Nazwa organizacji 
Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty: 
 

1.  Stowarzyszenia dla dzieci i osób 
niepełnosprawnych „Miś” 
ul. Warcina 25 
63-200 Jarocin  

„Bo ja tańczyć chcę”  1.700,00 zł  
                               Wsparcie  

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju zrezygnowała z realizacji zadania. Organizacja nie 
podpisała umowy.   

2.  Stowarzyszenie OPUS  
ul. Wrocławska 39 
63-200 Jarocin 

„Moc talentów”  1.000,00 zł 
                                
Wsparcie  

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju zrezygnowała z realizacji zadania. Organizacja nie 
podpisała umowy.   

RAZEM 2.700,00 zł  
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W zakresie ochrony i promocji zdrowia 85149 § 2360 
 

Ogólna kwota  do podziału        - 3.200,00 zł 
Łącznie przyznano kwotę          - 2.780,00 zł 
Kwota wykorzystanych dotacji - 1.350,00 zł  
%                                                 - 35,71 % 

Wydatkowanie na dzień 31.12.2020r. – 1.350,00 zł (35,71%) 

 
 
 
 
 
 
 

Lp. Nazwa organizacji 
Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty: 
 

1. Jarociński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku  
ul. Park 1 
63-200 Jarocin  

Edukacja seniora – 
choroby cywilizacji i 
zdrowie psychiczne 
 

1.430,00 zł 
Wsparcie 

Zwrot nie wykorzystanej 
dotacji w kwocie 1.430,00 zł   

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju zrezygnowała z realizacji zadania. 

2. Potarzyckie Stowarzyszenie 
Oświatowe 
ul. Wolności 65 
63-200 Potarzyca  

Promowanie 
zdrowego stylu życia 
mającego na celu 
zapobieganie 
chorobom 
cywilizacyjnym, tj.: 
cukrzycy, otyłości, 
choroby układu 
krążenia 
 
 
 

1.350,00 zł 
Wsparcie  

W ramach realizacji zajęć odbyło się 8 godzin zająć 
prowadzonych przez dietetyka dla dzieci oraz spotkanie 
dla rodziców. Na warsztatach dzieci zapoznały się z 
zasadami prawidłowego żywienia (piramidą zdrowego 
żywienia), poznały grupowanie zdrowych produktów, 
poznały różnice między dietami. Natomiast rodzice na 
warsztatach zostali uświadomieni jaka ważność jest 
regularność posiłków, nauczyli się samodzielnie 
opracowywać zbilansowane jadłospisy i poznali wartość 
kaloryczną produktów. Dla uczestników projektu 
zrealizowano także zajęcia na świeżym powietrzu, które 
miały na celu uświadomienie uczniom potrzeby aktywności 
fizycznej i jej wpływu na zdrowie. Dzieci nauczyły się także 
mierzenia tętna. Dzieci wzięły udział w zajęciach 
plastycznych i kulinarnych. Na potrzeby projektu założony 
został ogródek szkolny.  

RAZEM 2.780,00 zł  
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W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 92105 § 2360 
 

Ogólna kwota  do podziału        - 79.700,00 zł             
Łącznie przyznano kwotę          - 64.910,00 zł 
Kwota wykorzystanych dotacji - 21.000,00 zł  
%                                                  - 32,35 % 

Wydatkowanie na dzień 31.12.2020 r. –21.000,00zł (32,35%) 

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, 16-17 
maja 2020 

 

9.180,00 zł  
 

                            Wsparcie 
Zwrot nie wykorzystanej 

dotacji w kwocie 9.180,00 zł   

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju po podpisaniu umowy zrezygnowała z realizacji 
zadania. 

2. Jarociński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku  
ul. Park. 1 
63-200 Jarocin 

Pyrlandia znana i 
nieznana 

1.870,00 zł  
                            Wsparcie 
Zwrot nie wykorzystanej 
dotacji w kwocie 1.870,00 zł   

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju po podpisaniu umowy zrezygnowała z realizacji 
zadania. 

3. Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Gimnazjum 2000” 
Golina, ul. Jarocińska 32 
63-200 Jarocin  

X Festiwal Piosenki 
Młodzieżowej 
„Śpiewaj i walcz” – 
Golina 2020 

7.000,00 zł 
 

Wsparcie 

Festiwal składał się z dwóch etapów, trwał 3 dni: w 
ciągu dwóch dni odbyły się przesłuchania konkursowe, 
a w ostatnim dniu odbył się koncert laureatów, na 
którym wystąpiła Cleo. Zarówno koncert jak i 
przesłuchania były w całości transmitowane w internecie 
na kanale Festiwalu na platformie YouTube. Czternastu 
najlepszych wykonawców zarejestrowała swoje utwory 
konkursowe w profesjonalnym studiu nagrań 

4. Stowarzyszenie Miłośników 
Kultury Ludowej  
Potarzyca 
ul. Wyzwolenia 21 
63-200 Jarocin 

XXII 
Międzynarodowe 
Spotkania 
Folklorystyczne 

11.000,00 zł  
Wsparcie 

Zwrot nie wykorzystanej 
dotacji w kwocie 11.000,00 
zł   

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju po podpisaniu umowy zrezygnowała z realizacji 
zadania. 

5.  Fundacja Wsparcia i Rozwoju 
„Antrejka” 
ul. Jarocińska 31/2 
63-210 Żerków  

Powiatowy Jarmark 
Wielkanocny w 
Żerkowie  

3.580,00 zł  
                               Wsparcie 
Zwrot nie wykorzystanej 
dotacji w kwocie 3.580,00 zł   

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju po podpisaniu umowy zrezygnowała z realizacji 
zadania. 

6.  Stowarzyszenie „Zawsze Młodzi”  
Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1 
63-200 Jarocin  

III Festiwal Piosenki 
Biesiadnej i Ludowej 
Okno na świat  

2.000,00 zł  
 
                               Wsparcie 

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju po podpisaniu umowy zrezygnowała z realizacji 
zadania. 
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Zwrot nie wykorzystanej 
dotacji w kwocie 2.000,00 zł   

7.  Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki  
ul. Franciszkańska 2 
63-200 Jarocin 

Organizacja 
Wielkopolskiego VII 
Turnieju Klas 
Policyjnych im. Jana 
Kubiaka 

4.800,00 zł  
 

Wsparcie 
Zwrot nie wykorzystanej 

dotacji w kwocie 4.800,00 zł   

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju po podpisaniu umowy zrezygnowała z realizacji 
zadania. 

8. Stowarzyszenie „Nasza 
Wspólnota” im. ks. Szczepana 
Toboły w Golinie  

50 rocznica koronacji 
obrazu Matki Boskiej 
Pocieszenia w 
Golinie  

8.500,00 zł  
 
                                
Wsparcie 

W ramach projektu powstał album autorstwa Radosława 
Żyto w nakładzie 600 szt., w którym zamieszczonych 
zostało ponad 80 archiwalnych zdjęć i skanów 
dokumentów koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia. 
Album trafił do mieszkańców powiatu, publicznych 
bibliotek. Ponad w Domu Katolickim w Golinie 
zorganizowany został wykład o historii golińskiego 
kościoła.  

9. Stowarzyszenie Jarocin XXI 
ul. Gołębia 1 
63-200 Jarocin  

Wielki Teatr w Małym 
Mieście  

5.000,00 zł  
 
                                
Wsparcie 
Zwrot nie wykorzystanej 
dotacji w kwocie 5.000,00 zł   

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju po podpisaniu umowy zrezygnowała z realizacji 
zadania. 

10. Stowarzyszenie Społeczno – 
Kulturalne im. ks. Ignacego 
Niedźwiedzińskiego w Jarocinie 
ul. Ratusz 1 
63-200 Jarocin 

historiajarocina.pl 4 2.500,00 zł  
 

Wsparcie 

Stworzenie portalu historycznego poświęconego 
dziejom Jarocina i ziemi jarocińskiej na którym ukazało 
się 4 interaktywne mapy (postaci, majątków ziemskich, 
miejsc zbrodni niemieckich, mapa atrakcji), ponad 30 
historycznych artykułów tym dwa tłumaczone z języka 
niemieckiego teksty źródłowe, ponad 70 fotografii 
pochodzących ze zbiorów Archiwum Państwowego w 
Poznaniu, na stronie ukazało się 240 stron dokumentów 
ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu.  

11. Towarzystwo Kolei 
Wielkopolskiej w Jarocinie  
ul. Harcerska 4 
63-200 Jarocin 

Historia koleją się 
toczy   

3.000,00 zł 
 

Wsparcie 

W ramach zadania zrealizowano 2 szkolenia BHP dla 
46 osób, Dni otwarte w muzeum – 4 wydarzenia dla 190 
uczestników, 11 spotkań warsztatów konserwatorskich 
dla 46 osób i 5 ogłoszeń promujących warsztaty 
konserwatorskie.  

12. Stowarzyszenie Przyszłość 
Kotlina  
ul. Powstańców Wlkp. 3 
63-200 Jarocin 

Poezja na talerzu  4.000,00 zł  
 

Wsparcie  

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju zrezygnowała z realizacji zadania i podpisania 
umowy. 
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13. Stowarzyszenie Opus  
ul. Wrocławska 39 
63-200 Jarocin  
 

Prezentacje 
Plastyczne – XVII 
przegląd twórczości 
osób 
niepełnosprawnych – 
Jarocin 2020 

2.480,00 zł  
 
                                
Wsparcie 

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju zrezygnowała z realizacji zadania i podpisania 
umowy. 

Razem 64.910,00 zł  
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W zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu 92605 § 2360 
 

Ogólna kwota  do podziału        - 56.200,00 zł                 
Łącznie przyznano kwotę          - 55.700,00 zł 
Kwota wykorzystanych dotacji – 33.945,56 zł  
%              - 57,35 % 

Wydatkowanie na dzień 31.12.2020 r. – 31.945,56 zł (57,35%) 

Lp. Nazwa organizacji 
Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty 

1.  Parafialny Uczniowski Klub 
Sportowy „Antonio” 
ul. Franciszkańska 3  
63-200 Jarocin 

Wspieranie i 
upowszechniania 
kultury fizycznej i 
sportu  
 

2.000,00 zł  
 

                                
Wsparcie 

Zajęcia kształtujące charakter młodego człowieka, 
motorykę i umiejętności techniczne dotyczące zagadnień 
piłkarskich. Przeprowadzony test sprawności technicznej 
pokazał progres ok. 80% W rozgrywkach ligowych grupa 
rocznika 2007 zakończyła sezon na pierwszym miejscu.  

2.  Uczniowski Klub Sportowy 
Komorzanka  
Komorze Przybysławskie 18 
63-210 Żerków  

Popularyzacja 
aktywnego spędzania 
wolnego czasu 
poprzez realizację 
wybranych dyscyplin 
sportowych  

3.500,00 zł 
 

Wsparcie 

Dzięki projektowi poprawiła się sprawność fizyczna  
i umiejętności, wypełniono i uatrakcyjniono czas wolny 
lokalnej społeczności, wzrosło zainteresowanie 
aktywnością fizyczną oraz wypromowano tenis stołowy  
i warcaby w powiecie jarocińskim. W ramach projektu 
zorganizowano Drużynowe i Indywidulane Mistrzostwa 
Powiatu Jarocińskiego w warcabach klasycznych, Gran 
Prix Komorza w tenisie stołowym, Gran Prix Komorza i 
Żerkowa w warcabach klasycznych.   

3.  Międzyszkolny Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy 
„VICTORIA W JAROCINIE” 
ul. Prośniania 26 
63-200 Jarocin  

Popularyzacja 
rekreacji ruchowej i 
aktywnych form 
spędzania wolnego 
czasu  

2.000,00 zł                                                 
                           
Wsparcie 

W ramach zadania objęto szkoleniem 15 zawodników w 
wieku 7-18 lat. Łącznie odbyło się 20 godzin szkoleń. 
Zajęcia treningowe odbywały się na drogach 
gruntowych, ścieżkach rowerowych i na torze Kolarskim 
w Kaliszu a w okresie zimowym ćwiczenia 
ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej. W celu 
prawidłowego przebiegu szkolenia wykorzystano sprzęt 
będący w posiadaniu klubu.  

4.  Jarociński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku  
ul. Park 1 
63-200 Jarocin 

Żyj aktywnie – pora 
na seniora   

2.000,00 zł 
 

Wsparcie  

Poprzez zorganizowanie zajęć gimnastycznych , zajęć 
na pływalni oraz pikniku integracyjnego poprawiła się 
sprawność fizyczna uczestników, spędzanie aktywnie 
wolnego czasu, integracja wśród swoich rówieśników a 
tym samym ograniczenie bierności i samotności wśród 
osób starszych. W zajęciach gimnastycznych wzięło 
udział ok. 20 osób a w pikniku 60 uczestników.  

5.  Jarociński Klub Sportowy Pirania Prowadzenie szkółki 3.000,00 zł Udział dzieci w naukach pływania, a także doskonalenie 
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ul. Sportowa 6 
63-200 Jarocin   

Pirania 
 

 
                               
Wsparcie 

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 100 dzieci. 

6.  Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy Białe Tygrysy Jarocin 
Golina, ul. Jarocińska 33b 
63-200 Jarocin  

Prowadzenie szkółek 
sportowych w 
taekwondo 
olimpijskim dla dzieci i 
młodzieży z terenu 
powiatu jarocińskiego 
z programem 
profilaktycznym 
„Zapobieganie lepsze 
od leczenia” 

2.000,00 zł 
 

Wsparcie 

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju zrezygnowała z realizacji zadania i podpisania 
umowy. 

7.  Towarzystwo Krzewienia Sportu 
„Siatkarz” w Jarocinie 
ul. Brzozowa 3 
63-200 Jarocin 

Prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć 
dla dzieci i młodzieży 

3.000,00 zł  
 

Wsparcie 

Treningi odbywały się pod okiem instruktorów, co 
sprawiło, że dzieci nabywały lub udoskonaliły swoje 
umiejętności związane z grą w piłkę siatkową. Na 
zajęcia uczęszczało 25 osób.   
 

8.  Stowarzyszenie RoweLOVE 
Jarocin  
ul. J. Bema 35/4 
63-200 Jarocin  

Organizacja rajdów 
rowerowych  

3.700,00 zł  
                                                                           
Wsparcie 

Zwrot nie wykorzystanej 
dotacji w kwocie 3.700,00 zł   

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju po podpisaniu umowy zrezygnowała z realizacji 
zadania. 

9.  Stowarzyszenie Opus  
ul. Wrocławska 39 
63-200 Jarocin  
 

Integracyjne 
Zmagania Sportowe  

1.000,00 zł 
                              
Wsparcie 

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju zrezygnowała z realizacji zadania i podpisania 
umowy. 

10.  Rugby Klub Sparta Jarocin  
ul. Świętokrzyska 12 
63-200 Jarocin  

AKADEMIA RUGBY – 
szkolenie sportowe i 
udział we 
współzawodnictwie 
dzieci i młodzieży  

2.500,00 zł 
 

Wsparcie 

Zadanie przyczyniło się do zaangażowania dzieci i 
młodzieży z terenu powiatu jarocińskiego w działalność 
sportową, zwiększenia świadomości o zaletach 
zdrowego trybu życia oraz zagospodarowanie wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży. Zadanie pomogło ochronić 
dzieci i młodzież przed uzależnieniami oraz 
niekorzystnymi wpływami środowiska. W zadaniu brało 
udział 55 uczestników.  
 

11.  Klub Żeglarski Wodniak Jarocin Organizacja regat i 2.000,00 zł Organizacja regat i zajęć żeglarskich na Stawie 



 14 

ul. Dębowa 30 
63-200 Wilkowyja 

zajęć dla dzieci i 
młodzieży nad 
Zalewem 
Roszkowskim  

                         Powierzenie  Radolińskich i nad Zalewem Roszkowskim. 
Uczestnictwo w regatach i zajęciach organizowanych 
przez kluby zlokalizowane na terenie Województwa 
Wielkopolskiego. Organizacja zajęć żeglarskich: 
praktycznych, teoretycznych i zajęć z ratownictwa 
medycznego i udzielania pierwszej pomocy nad wodą.  

12.  Stowarzyszenie Biegacze 
Jarocina  
Os. Konstytucji 3 Maja 10/35 
63-200 Jarocin  

Spotkania rekreacyjno 
– sportowe  

1.000,00 zł  
                         Powierzenie 

W wyniku przeprowadzonych zajęć udało się przeszkolić 
dużą liczbę osób w różnego rodzaju zawodach 
sportowych. Zadanie przyczyniło się do znacznego 
podwyższenia sprawności fizycznej wśród mieszkańców 
ziemi jarocińskiego. Na każdym z treningów zjawiło się 
od 6-20 osób. W sumie na całym cyklu treningów liczba 
osób oscylowała w granicach 140 osób.  

13.  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  
 
 

23.000,00 zł 
 

Powierzenie 
 
 

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. 

14.  Uczniowski Klub Sportowy 
Taekwondo Jarocin  
ul. Franciszkańska 1 
63-200 Jarocin 

Taekwondo – postaw 
na sport, nie na życie 
on-line 

2.000,00 zł 
 

Wsparcie 

Utrzymano zainteresowanie treningami sportowym w 
klubie. Dzięki projektowi uzyskany został model młodego 
człowieka, zdrowego fizycznie i mocnego psychicznie. 
Zajęcia z samoobrony poprawiły poziom 
bezpieczeństwa. Kilka osób na stałe związało się z 
dyscypliną i wyraziła chęć uprawniania sportu na 
poziomie wyczynowym. 

Razem 55.700,00 zł  
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W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie RP 85412 § 2360 

Ogólna kwota  do podziału        - 36.000,00 zł              
Łącznie przyznano kwotę          - 36.000,00 zł 
Kwota wykorzystanych dotacji – 33.000,00 zł   
%              - 91,66% 

Wydatkowanie na dzień 31.12.2018 r. – 33.000,00 zł (91,66%) 

Lp. Nazwa organizacji 
Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty 

1.  Parafialny Uczniowski Klub 
Sportowy „Antonio” 
ul. Franciszkańska 3 
63-200 Jarocin 

Organizacja 
wypoczynku 
zimowego dla dzieci i 
młodzieży 
uzdolnionej sportowo 
na terenie  

3.000,00 zł 
 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 7 dni.  
Liczba osób uczestniczących w obozie 20. 
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. 

2.  Uczniowski Klub Sportowy 
Victoria w Kotlinie  
ul. M. Konopnickiej 22 
63-200 Jarocin 

Obóz Kolarski  2.000,00 zł  
 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 8 dni.  
Liczba osób uczestniczących w obozie 12. 
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. 

3.  Uczniowski Klub Sportowy 
Komorzanka  
Komorze Przybysławskie 18 
63-210 Żerków  

„Tropiciele przygód” 
– Popularyzacja 
Aktywnego 
spędzania wolnego 
czasu poprzez 
realizację wybranych 
dyscyplin sportowych  

4.000,00 zł  
 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 7 dni.  
Liczba osób uczestniczących w obozie 20. 
Podczas obozu uczestnicy kształtowali emocjonalne 
zaangażowanie społeczne, poznawali zasady 
właściwego zachowania wobec natury, propagowali 
zdrowy i aktywny tryb życia i poznawali jego zalety. 
Uczestnicy kształtowali swój charakter i wzmacniali 
psychikę, poprzez kształtowanie postaw moralnych i 
społecznych. Realizacja zadania przyczyniła się do 
promocji zdrowego i aktywnego stylu życia oraz 
upowszechniła takie formy spędzania wolnego czasu.   
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4.  Międzyszkolny Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy 
„VICTORIA W JAROCINIE” 
ul. Prośniana 26 
63-200 Jarocin  

Obóz kondycyjny dla 
zawodników Victorii 
Jarocin   

2.000,00 zł                                                 
                           Wsparcie 

Czas trwania obozu: 9 dni.  
Liczba osób uczestniczących w obozie: 12.  
Obóz kolarski przyczynił się do osiągnięcia bardzo 
wysokich wyników sportowych przez zawodników 
MLUKS Victoria Jarocin. Dzięki codziennym treningom 
zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. 
Zdobyli medale w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików,  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i 
Mistrzostwach Polski.  

5.  Jarociński Klub Sportowy 
„Jarota” w Jarocinie  
ul. Sportowa 6 
63-200 Jarocin  

Piłkarski zimowy 
obóz sportowo 
treningowy  

2.000,00 zł                                                 
                           Wsparcie 

Czas trwania obozu 6 dni.  
Liczba osób uczestniczących w obozie 25. 
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. 
Uczestnicy mieli okazję rozwijać swoje umiejętności oraz 
nauczyli się współdziałania w grupie.  

6.  Uczniowski Klub Sportowy 
Taekwondo  
ul. Franciszkańska 1 
63-200 Jarocin 

Organizacja 
wypoczynku letniego 
i zimowego dla dzieci 
i młodzieży 
uzdolnionej sportowo 
z Taekwondo Jarocin  

2.000,00 zł 
 

Wsparcie 

Czas trwania obozu: 8 dni.  
Liczba osób uczestniczących w obozie: 10.  
Dzieci i młodzież zregenerowały siły fizyczne i 
psychiczne po okresie odizolowania od rówieśników ze 
szkoły. Uczestnicy obozu nauczyli się zasad współżycia 
w grupie, niesienia życzliwości dla drugiej osoby i 
świadczenia bezinteresownej pomocy innym. Zawiązały 
się przyjaźnie, co bardziej związało dzieci z klubem. 
Bezpośrednim efektem realizacji zadania jest poprawa 
zdrowia oraz chęć spędzania wolnego czasu w sposób 
aktywny.  

7.  Stowarzyszenie Przyjaciół 
„Dwójki” 
ul. Franciszkańska 2 
63-200 Jarocin 

Obóz 
przysposobienia 
obronnego 

3.000,00 zł  
 

Wsparcie 

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju zrezygnowała z realizacji zadania i podpisania 
umowy. 

8.  Jarociński Klub Sportowy Pirania 
ul. Sportowa 6 
63-200 Jarocin 

Organizacja obozu 
sportowo – 
rekreacyjnego  

5.000,00 zł  
 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 19 dni.  
Liczba osób uczestniczących w obozie 7. 
Dzieci podczas udziału w obozie poznały zasady 



 17 

w Wągrowcu  organizacji czasu wolnego oraz formy spędzania 
wolnego czasu. Poprzez różnorodne zajęcia rekreacyjno 
– sportowe dzieci poprawiły swoją sprawność  
i poziom kondycji. Dzieci po  przerwie spowodowanej 
koronawirusem miały możliwość zintegrować się za 
rówieśnikami.   

9.  Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy Białe Tygrysy Jarocin 
Golina, ul. Jarocińska 33b 
63-200 Jarocin  

Organizacja obozów 
sportowych: 
zimowego i letniego 
dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i 
ponadpodstawowych   

4.000,00 zł 
 

Wsparcie 

Czas trwania obozu: 10 dni. 
Liczba osób uczestniczących w obozie: 30 
Dzięki uczestnictwu w zajęciach zorganizowanych i 
przeprowadzonych różnorodnych działaniach, 
uczestnicy obozu mieli możliwość: wyrabiania 
właściwych nawyków spędzania czasu wolnego z dala 
od używek, integracji i kontaktów z rówieśnikami z 
innych środowisk, wyrabianie poczucia 
odpowiedzialności za grupę i pracę zespołową, mogli 
doskonalić umiejętności artystyczne, rozwinąć 
sprawność fizyczną, wzbogacić wiedzę z zakresu 
turystyki i krajoznawstwa.  

10.  Międzyszkolny Klub Sportowy 
Jarocin  
ul. Waryńskiego 11 
63-200 Jarocin  

Organizacja 
zimowego obozu 
sportowego  

2.000,00 zł 
 

Wsparcie 

Czas trwania obozu: 8 dni. 
Liczba osób uczestniczących w obozie: 45 
Głównym założeniem obozu było kształtowanie 
prawidłowych postaw i zachowań wobec kultury 
fizycznej, umożliwienie młodzieży udziału w wakacyjnym 
wypoczynku poza miejscem zamieszkania, integracja 
zespołu rówieśniczego i przygotowanie do dalszej części 
sezonu startowego zawodników MKS Jarocin. Dzięki 
udziałowi w obozie uczestnicy poznali Podhale poprzez 
wycieczki.   

11.  Towarzystwo Krzewienia Sportu 
„Siatkarz” w Jarocinie 
ul. Brzozowa 3 
63-200 Jarocin 

Obóz sportowy dla 
dzieci i młodzieży   

3.000,00 zł 
 

Wsparcie 

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  
w kraju zrezygnowała z realizacji zadania i podpisania 
umowy. 

12.  Rugby Klub Sparta Jarocin  
ul. Świętokrzyska 12 
63-200 Jarocin 

Wakacje z rugby- 
organizacja obozu 
dla dzieci i młodzieży   

2.000,00 zł 
 

Wsparcie 

Czas trwania obozu: 7 dni. 
W obozie uczestniczyło: 35 osób. 
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 
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sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, popularyzacja 
Rugby. 

13.  Międzyszkolny Klub 
Lekkoatletyczny Jarocin  
ul. Franciszkańska 1 
63-200 Jarocin  

Obóz sportowy dla 
młodzieży 
uzdolnionej sportowo 
z Powiatu 
Jarocińskiego  

5.000,00 zł 
 

Wsparcie 

Czas trwania obozu: 10 dni. 
W obozie uczestniczyło: 27 osób. 
Jednym z głównych założeń obozu było przygotowanie 
uczniów do rywalizacji w zawodach organizowanych 
przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”, 
Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki i Polski Związek 
Lekkiej Atletyki.  Uczestnicy obozu poprawili swoją 
sprawność fizyczną, zapoznali nowe znajomości oraz 
zintegrowali się, zapoznali się z walorami czynnego 
spędzania wolnego czasu. Poznali walory turystyczne 
Szklarskiej Poręby. Przygotowali się do Mistrzostwa 
Polski w lekkiej Atletyce w kategorii młodzik, junior i 
młodzieżowiec.  

Razem 39.000,00 zł  
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Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie w roku 2020  

w ramach konkursu ofert, podpisał 36 umowy, oferencie w 6 zadaniach zrezygnowali z podpisania 

umowy a w 9 zadaniach zrezygnowali z realizacji umowy w związku z panującą sytuacja 

epidemiologiczną w kraju.  

W ramach konkursu ofert, wpłynęło 71 wniosków.  

 Brak środków w budżecie, a także błędy merytoryczne oraz rachunkowe nie pozwoliły  

na otrzymanie dotacji przez 29 oferentów w poszczególnych zadaniach: 

- 2 oferty z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  

- 2 oferty z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  

- 4 oferty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

- 9 ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- 12 ofert z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie RP.  

 

3. Realizacja zadań wieloletnich 

 

 W ramach uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 

współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Jarocińskiego 

na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle chorych, osób upośledzonych 

umysłowo, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych przekazał 

następujące dotacje:  

 
 
 
 
 
 
 Ww. zadanie realizowało Stowarzyszenie dla dzieci i osób niepełnosprawnych „Miś”  
w Jarocinie. 
 

Lp. Rok Kwota dotacji  

1. 2017 684 720,00 zł  

2. 2018 923 341,60 zł 

3. 2019 1 086.199,50 zł 

4. 2020 516.240,00 zł  
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Rozdział IV 

Podsumowanie  

 

 Zarząd Powiatu Jarocińskiego na realizację zadania publicznego  

w 2020 roku przekazał kwotę 165.090,00 zł  oraz 516.240,00 zł  na realizację zadań wieloletnich.  

Natomiast w roku 2019 na realizację zadania publicznego została przekazana kwota  

172.900,00 zł  oraz 1 086.199,50 zł na realizację zadań wieloletnich. 

 Wszystkie organizacje pozarządowe, którym zlecono w roku 2020 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. Jedna organizacja, która otrzymała dotację zrezygnowała z realizacji zadania i zwróciła 

dotację.  

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2020 jest dokumentem 

podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Patrycja Zydorczak 


