SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE
ZA 2020 ROK

Aktywna współpraca z organizacjami pozarz ądowymi i środowiskami
lokalnymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania Powiatem.
Podstawowymi efektami takiej współpracy powinno być umacnianie
w społecznej świadomości odpowiedzialno ści za siebie i swoje
otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez
aktywizację społeczności lokalnych oraz wprowadzanie nowatorskich
i bardziej efektywnych działa ń dzięki dobremu rozpoznaniu
występujących potrzeb. Aktywna dzia łalność organizacji pozarządowych
jest czynnikiem scalaj ącym i aktywizuj ącym społeczność lokalną .
Program Współpracy Powiatu Radomszcza ńskiego z organizacjami
pozarządowymi na 2020 rok zakładał skuteczną realizacj ę zada ń
publicznych przy zaanga żowaniu sił, wiedzy, doświadczenia i potencjału
tkwiącego w społeczności lokalnej, celem dalszego rozwoju Powiatu
Radomszcza ńskiego. Niniejszy Program powstał w oparciu o wiedzę
i doświadczenie zarówno pracowników Starostwa Powiatowego
w Radomsku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, jak równie ż
organizacji pozarządowych.
Zlecanie zadań publicznych w 2020r.regulowa ły następujące dokumenty:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia łalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020r. poz.1057).
2. Uchwała Nr XIJl/9812019 Rady Powiatu Radomszcza ńskiego z dnia
30 października 2019r. w sprawie uchwalenia „ Rocznego Programu
Współpracy
Radomszcza ńskiego
Powiatu
z
organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r."
Na podstawie § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, w zwi ązku z § 6 ust. 1 w/w rozporz ądzenia oraz
aktualną sytuacją epidemiologiczn ą zwi ązaną z rozprzestrzenianiem si ę
koronawirusa SARS-Coy-2 i obowi ązującymi zakazami i ograniczeniami,
mającymi na celu minimalizowanie ryzyka zaka żenia, Zarząd Powiatu
Radomszcza ń skiego podj ął decyzję o odstą pieniu od procedury
otwartych konkursów ofert na realizacj ę zadań publicznych w 2020r.
Zadania publiczne były realizowane w 2020 roku w ramach
procedury uoroszczonei i zosta ły w trakcie ich realizacji skontrolowane
na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i decyzji
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego o przeprowadzeniu kontroli

realizowanych
przez organizacje
realizacji
zadań publicznych
pozarz ądowe w 2020 roku.
Wszystkie organizacje złożyły sprawozdania koń cowe, które zostały
sprawdzone i przyj ęte przez Zarząd Powiatu Radomszcza ń skiego.

Zadania realizowane w ramach Rocznego Programu Wspó łpracy
Powiatu Radomszcza ńskiego z organizacjami pozarz ądowymi
w 2020 r. w ramach procedury uproszczonej.
Realizacja zada ń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu.

Rekreacja - aktywne formy sp ędzania wolnego czasu na terenie
Powiatu Radomszczańskiego: „Wakacyjny kurs sztuk walki oraz
przygotowania fizycznego".
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleciło
Klubowi Sportowemu TYTANI Radomsko w Radomsku umow ą
nr 0512020 zawartą w dniu 13 sierpnia 2020 r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 2.500
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Klub Sportowy
TYTANI Radomsko w Radomsku w sprawozdaniu końcowym na kwotę
2.854,13 zł. Kwota dofinansowania stanowi ła 89% całkowitych kosztów
jego wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono
w przedziale czasowym od 13 sierpnia do 6 pa ździernika 2020 r.
Zadanie wykonano i sprawozdanie koń cowe złożono w dniu
28 października 2020 r.
W ramach realizacji zadania zosta ł zorganizowany Wakacyjny kurs
sztuk walki oraz przygotowania fizycznego". W trakcie realizowania
zadania została przygotowana sala i wyposa żenie do przeprowadzenia
kursu. Zadanie miało na celu zach ęcenie młodzieży do dyscypliny
sportowej, a co za tym idzie budowania świadomości prozdrowotnej
w obszarze nawyków ruchowych oraz rozwijanie zdrowej rywalizacji.

Rekreacja - aktywne formy sp ędzania wolnego czasu na terenie
Powiatu Radomszczańskiego:,, Boks z elementami samoobrony".
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleciło
Klubowi Sportowemu Nokaut Radomsko w Radomsku umową nr 912020
zawartą w dniu 31 sierpnia 2020 r. w Radomsku.

Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 1.000
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Klub Sportowy Nokaut
Radomsko w Radomsku w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 1.108,65
É. Kwota dofinansowania stanowi ła 90% całkowitych kosztów jego
wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono
w przedziale czasowym od 01 wrze ś nia do 30 wrześ nia 2020 r. Zadanie
wykonano i sprawozdanie ko ńcowe złożono w dniu 8 października
2020r.
W ramach realizacji zadania zosta ła zorganizowany cykl szkole ń
z zakresu podstaw boksu z elementami samoobrony. Zadanie mia ło
na celu zachęcenie do aktywnego uprawiania tej dyscypliny sportowej,
a co za tym idzie budowania świadomości ruchowych oraz rozwijanie
zdrowej rywalizacji.
Rekreacja - aktywne formy sp ędzania wolnego czasu na terenie
Powiatu Radomszczańskiego: „Organizacja spływu kajakowego
dla druhen i druhów OSP Przedbórz i mieszka ńców powiatu".
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleciło
Stowarzyszeniu Ochotnicza Stra ż Pożarna w Przedborzu umow ą
nr 812020 zawartą w dniu 17 sierpnia 2020r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 1.500
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Stowarzyszenie
Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborzu w sprawozdaniu ko ńcowym
na kwotę 2.175,05 zł. Kwota dofinansowania stanowi ła 70% całkowitych
kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono
w przedziale czasowym od 17 sierpnia do 15 wrze śnia 2020 r. Zadanie
wykonano i sprawozdanie końcowe złożono w dniu 4 września 2020r.
W ramach realizacji zadania zosta ła zorganizowana impreza
sportowo - rekreacyjna sp ływ kajakami. Da ła ona szansę na poprawę
kondycji fizycznej wszystkich uczestników oraz integracj ę różnych
środowisk w tym również strażaków. Aktywne uczestnictwo w celu
utrzymania spławności fizycznej oraz poznawanie walorów turystycznych
ziemi przedborskiej jak i również potrawy regionalnej - Kugla, pozwoli ło
przybliżyć ważne aspekty integracji rożnych środowisk.
Realizacja zada ń w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci
1 młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu Radomszcza ńsklego:

Wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i m łodzieży z terenu
Powiatu Radomszcza ńskiego- Harcerska Akcja Letnia 2020.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę wlw zadania zleciło
Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko umow ą nr 112020
zawartą w dniu 6 sierpnia 2020 r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 8.000
złotych. Całość zadania została wyceniona przez ZHP Hufiec Radomsko
w sprawozdaniu ko ń cowym na kwotę 10.400,00 zł. Kwota
dofinansowania stanowiła 80 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono
w przedziale czasowym od 6 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. Zadanie
wykonano i sprawozdanie ko ń cowe złożono w dniu 30 wrze śnia 2020 r.
W ramach realizacji zadania odbył się wypoczynek letni dla dzieci
I młodzież y w formie szkolenia Młodych Liderów 2020 w Białym Brzegu.
Wypoczynek został zorganizowany zarówno dla m łodych mieszka ńców
powiatu zrzeszonych i nie zrzeszonych w ZHP oraz dla osób
pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Do
sprawozdania została dołączona lista uczestników osób pochodzących
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Organizacja letniego
wypoczynku przyczyniła si ę do zorganizowania większej grupie młodych
osób wypoczynku a co za tym idzie poznania siebie w ró żnych nowych
sytuacjach i poznania swoich możliwo ści.
Realizacja zada ń z zakresu upowszechniania kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji:
Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych,
nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji
tematycznie związanych z Powiatem Radomszcza ńskim publikacja osiemnastego tomu „Zeszytów Radomszczańskich"
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania zleci ło
Polskiemu Towarzystwu Historycznemu w Częstochowie - Oddzia ł
w Radomsku umową nr 212020 zawart ą w dniu 6 sierpnia 2020r.
w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 2.000
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Polskie Towarzystwo
Historyczne w Cz ęstochowie - Oddział w Radomsku w sprawozdaniu
ko ńcowym na kwotę 6.370,92 zł. Kwota dofinansowania stanowi ła 25 %
całkowitych kosztów jego wykonania.

Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono
w przedziale czasowym od 17 września do 14 grudnia 2020 r. Zadanie
wykonano i sprawozdanie końcowe złożono w dniu 17 grudnia 2020 r.
W ramach realizacji zadania wydrukowano w łącznej ilości 340
egzemplarzy Zeszytów Radomszcza ńskich tom XVIII, który ma objętość
329 stron. Ksi ążka zawiera referaty i opisy wydarze ń lat 80
i 90. Opublikowanie w/w zeszytów spowoduje zainteresowanie nie tylko
starszych mieszka ńców Powiatu Radomszczańskiego, ale także młode
pokolenie dotrze do wiedzy historycznej na temat dziejów powiatu.
Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych
na terenie Powiatu Radomszcza ńskiego:
XXXV Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny - OPAL
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło
Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko umow ą nr 612020
zawartą w dniu 13 sierpnia 2020r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 2.000
złotych. Całość zadania została wyceniona przez ZHP Hufiec Radomsko
w sprawozdaniu końcowym na kwotę 4.000,00 zł. Kwota
dofinansowania stanowiła 50% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono
w przedziale czasowym od 1 pa ździernika do 15 grudnia 2020 r.
Zadanie wykonano i sprawozdanie ko ńcowe złożono w dniu 14 stycznia
2021r.
W ramach realizacji zadania odbył się festiwal OPAL 2020 online, który mia ł na celu ukształtowanie świadomości kulturalnej
i artystycznej dzieci i młodzieży tej zrzeszonej i niezrzeszonej w ZHP
oraz promocj ę młodych talentów. W ramach festiwalu odbyły się
warsztaty doskonal ące, wystawa prac plastycznych i fotograficznych
oraz koncert finałowy. Wszystkie wydarzenia odbywały się w Internecie.
Pomimo utrudnie ń jakie przyniósł COVID - 19 i stan epidemiczny
w kraju była bardzo duża ilość zgłoszeń na wszystkie warsztaty.
Organizacja festiwalu przyczyni ła się do uwrażliwienia uczestników
na kulturę i sztukę w oparciu o nowoczesne metody wychowawcze
i artystyczne. Taka forma festiwalu pokaza ła, że sztukę i dobrą zabawę
można z powodzeniem również robić w świecie wirtualnym.

Seniorzy aktywni w kulturze
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło
Radomszcza ń skiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, siedziba
w Radomsku umową nr 412020 zawartą w dniu 13 sierpnia 2020r.
w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 1.000
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Radomszcza ń ski
Uniwersytet Trzeciego Wieku w sprawozdaniu ko ń cowym na kwotę
1.100,00 É. Kwota dofinansowania stanowi ła 90% całkowitych kosztów
jego wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono
w przedziale czasowym od 13 sierpnia do 11 listopada 2020 r. Zadanie
wykonano i sprawozdanie ko ń cowe złożono w dniu 11 grudnia 2020r.
W ramach realizacji zadania zosta ły zorganizowane warsztaty
muzyczne, które da ły szansę na integracj ę młodego pokolenia
i seniorów oraz integracj ę różnych ś rodowisk. Warsztaty z muzyki
i koncert na 11 listopada - Święto Niepodleg łości, pokazały szansę
na aktywne uczestnictwo Seniora w jesieni życia. Grupa seniorów dzi ęki
tym warsztatom muzycznym stworzyła chór MELODIA.

Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania zlecko
Stowarzyszeniu ZIEMIA RADOMSZCZANSKA", z siedzib ą
w Radomsku, umową nr 1012020 zawartą w dniu 4 września 2020 r.
w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 1.500
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Stowarzyszenie
„ZIEMIA RADOMSZCZANSKA", z siedzibą w Radomsku
w sprawozdaniu ko ń cowym na kwotę 2.000,00 É. Kwota dofinansowania
stanowiła 90 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono
w przedziale czasowym od 1 wrze śnia do 30 wrześ nia 2020 r. Zadanie
wykonano i sprawozdanie ko ń cowe złożono w dniu 30 pa ździernika
2020 r.
W ramach realizacji zadania odbył się Przegl ąd Piosenki
Żołnierskiej i Partyzanckiej w dniu 13 września 2020r. na Ewinie.
Przegląd miał na celu rozbudzi ć ambicje młodych ludzi - Polaków
do wolnej Polski.

EXPRESJA - koncert inny niż wszystkie
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleciło
Stowarzyszeniu Orkiestra D ęta Expresja, umow ą nr 712020 zawartą
w dniu 17 sierpnia 2020r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 5.000
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Stowarzyszenie
Orkiestra Dęta Expresja w sprawozdaniu końcowym na kwotę 6.192,22
zł. Kwota dofinansowania stanowi ła 80% całkowitych kosztów jego

wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono
w przedziale czasowym od 17 sierpnia 2020r. do 15 listopada 2020r.
Zadanie wykonano i sprawozdanie ko ńcowe złożono w dniu 15 grudnia
2020r.
W ramach realizacji zadania EXPRESJA - Koncert inny ni ż
wszystkie" było to wydarzenie, które realizowane od 15 sierpnia 2020
do 15 listopada 2020r. i jest pocz ątkiem obchodów 10-lecia Orkiestry
Dętej EXPRESJA oraz podsumowaniem prowadzonych w okresie
pandemii koronawirusa projektów LUCKY PRO.JECT i SERCE, w czasie
których orkiestra ćwiczyła, nagrywała zdalnie utwory, nawi ązała
współpracę z muzykami w kraju i za granic ą. W trakcie wydarzenia jakim
jest wydanie zdalnie nagranej płyty CD, dotychczas nagrany materia ł
został uzupełniony o nowe utwory. Rezultatem realizacji zadania
publicznego jest wydanie płyty audio CD w ilo ści 2000 sztuk, w tym 250
sztuk trafiło do Starostwa Powiatowego w Radomsku dla celów
promocyjnych, 1250 sztuk zosta ło przekazanych instytucjom kultury
na terenie Powiatu Radomszcza ńskiego dla jego mieszka ńców, 500
sztuk pozostanie w dyspozycji Orkiestry dla celów promocyjnych oraz
służyć będzie jako upominki.
Realizacja zada ń z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
Młodzież w działaniu - organizacja pomocy świątecznej rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleciło
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Zarząd Rejonowy w Radomsku
umową nr 1112020 zawartą w dniu 16 listopada 2020r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 2.000
złotych. Całość zadania została wyceniona przez PCK Zarząd Rejonowy

Radomsko w sprawozdaniu ko ń cowym na kwotę 2.900,00 É. Kwota
dofinansowania stanowi ła 90% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono
w przedziale czasowym od 16 listopada do 31 grudnia 2020 r. Zadanie
wykonano i sprawozdanie ko ńcowe złożono w dniu 27 stycznia 2021 r.
W ramach realizacji zadania odbyły si ę akcje mające na celu
promocję wolontariatu poprzez zaanga żowanie młodych ludzi w pomoc
świąteczną dla rodzin wielodzietnych, najuboższych oraz osób
niepełnosprawnych. Tego typu akcje zwi ększają aktywno ść wś ród
młodych ludzi, a zarazem kreuj ą modę na wolontariat także wś ród
lokalnej społeczności. Udało się w ten sposób pozyska ć 5-ciu nowych
wolontariuszy do działa ń stałych PCK, pomocą świąteczn ą obj ęto 160
osób.
Prowadzenie w Powiecie Radomszcza ńskim nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2020 roku w punktach nieodp łatnej pomocy prawnej.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Radomszcza ńskim
w 2020r. polega ło na powierzeniu realizacji zada ń w następuj ących
punktach:
punktów
nieodpłatnej
pomocy
prawnej
1) Prowadzenie
w miejscowościach: Kobiele Wielkie i Wielgom łyny, Kamieńsk
i Ładzice, Przedbórz i Gidie.
Podmiot wyłoniony do realizacji zadania: Fundacja Studencka „M łodzi Młodym", 42-202 Cz ęstochowa ul. Bór 116 - kwota: 190.080,00 z ł.,
w tym kwota 180.180,00 zł na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz kwota 9.900 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej.
Dotacja otrzymana od Powiatu zosta ła wykorzystana w 100 % w dwóch
punktach: Przedbórz i Gidie oraz Wielgom łyny i Kobiele Wielkie.
W punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kamień sku
i Ładzicach niewykorzystana kwota dotacji w wysoko ści 5.980,96
É stanowi pochodn ą od wynagrodzenia doradcy obywatelskiego Pani
Justyny Kabzi ńskiej z umowy zlecenia tj. składki ZUS w okresie, kiedy
Fundacja była zwolniona z ich uiszczania. Kwota 6.96096 zł została
zwrócona z inicjatywy Fundacji na rachunek bankowy Starostwa
Powiatowego w Radomsku.
pomocy prawnej
Łączna liczba udzielonych porad nieodp łatnej
Z 3 punktów prowadzonych przez organizacje pozarz ądowe - 275
porad.

Sprawozdanie z realizacji zada ń publicznych objętych Programem
Współpracy z organizacjami pozarz ądowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poż ytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok zadanie nadzorowane przez PCPR w Radomsku.
1. Realizacja zadania z zakresu dzia ła ń na rzecz osób
niepełnosprawnych finansowanego ze środków Pa ństwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych.
Zgodnie z Uchwałą Nr 7912020N1 Zarządu Powiatu Radomszcza ńskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r., na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 920)1 art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z pó źn. zm .) oraz art.4 ust.
1 pkt 7, art. 5 ust.4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 1-3
art. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia łalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.).
oraz § 2 pkt 2, § 4, § 13 ust. 1 Rozporz ądzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okre ś lenia rodzajów
zada ń powiatu, które mog ą być finansowane ze ś rodków Pa ństwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 926) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zada ń z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom
oraz organizacjom pozarz ądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945)
w związku z Uchwałą Nr XIII/98/2019 Rady Powiatu
Radomszcza ńskiego z dnia 30 pa ździernika 2019 roku w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Radomszcza ńskiego
z organizacjami pozarz ądowymi oraz podmiotami prowadz ącymi
działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok, w dniu 30 czerwca 2020r. zosta ł ogłoszony
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zada ń z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku
Rodzaje zada ń objętych konkursem:

1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepe łnosprawnych w ró żnych typach
placówek.
2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spo łeczno-prawnego
oraz udzielanie informacji na temat przys ługujących uprawnień,
dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla
osób niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zaj ęć, które mają na celu
nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiej ętności niezbędnych
do samodzielnego funkcjonowania osób niepe łnosprawnych.
W ramach konkursu w zadaniu nr I wpłyn ęła jedna oferta
Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepe łnosprawnych
żadna oferta.
11 KONIMNKK, w zadaniu nr 2 i nr 3 nie wp łynęła
Wysokość środków publicznych Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacj ę zadania w 2020
r. wynosiło 40 000,00 zł (słownie: czterdzie ści tysi ęcy złotych).
W oparciu o propozycj ę Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert
w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zada ń z zakresu
rehabilitacji spo łecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku, Zarząd
Powiatu Radomszcza ńskiego po rozpatrzeniu ofert z łożonych w zwi ązku
z Uchwałą Nr 7912020/VI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zada ń
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.,
dokonał wyboru następujących ofert:
1. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepe łnosprawnych
„KONICZYNKA", na wsparcie realizacji zadania Prowadzenie
rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek"
wraz z udzieleniem dofinansowania na jego realizacj ę w wysokości:
40 000,00 zł.
W dniu 31 lipca 2020 r. zosta ła zawarta umowa o realizacj ę zada ń .
Umowa nr 0112020 zawarta ze Stowarzyszeniem Rodziców
i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka" z siedzib ą
w Radomsku na realizację zadania pod tytułem „Działamy na umysł
i ciało, aby dużo dobrego si ę działo" na kwotę 40 000,00 É. Całość
zadania zgodnie ze sprawozdaniem ko ńcowym została oszacowana
na kwotę 48 100,00 zł. Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania

zadania okreś lono w terminie 1 sierpnia - 15 grudnia 2020 r.
Zadanie wykonano i złoż ono sprawozdanie ko ńcowe
w dniu 12 stycznia 2021 r.
W ramach realizacji zadania zosta ła przeprowadzona:
hydroterapia dla 20 dzieci, pod okiem 2 wykwalifikowanych
rehabilitantów. Rehabilitacja hydroterapi ą poprawiła
u uczestnicz ących w niej dzieciach metabolizm organizmu,
pracę serca i układu krążenia oraz odci ążenie układu ruchu,
zwiększenie odporno ści, redukcję stresu, likwidacj ę
podrażnień bólowych, obniżenie napi ęcia mięś niowego oraz
ułatwienie nauki poruszania si ę,
• 24 dzieci z terenu powiatu wzi ęło udział w zajęciach
z hipoterapii. Rehabilitacja poprzez hipoterapi ę podniosła
poziom samodzielności dzieci biorących w niej udział. Zajęcia
hipoterapeutyczne s łużyły poprawie funkcjonowania
w sferach: emocjonalnej, poznawczej, spo łecznej
i fizycznej. Hipoterapia jest wieloprofilow ą formą rehabilitacji,
dzięki której oddziałuje się na wiele sfer jednocze śnie:
sensoryczn ą , psychiczną , ruchową czy też społeczną,
• 26 dzieci z terenu powiatu wzi ęło udział w alpakoterapii.
Karmienie, przytulanie, g łaskanie alpaki obni żą poziom lęku
i stresu, podobnie jak dźwięki wydawane przez zwierz ęta oraz
ich zapach. Pozytywny wpływ alpakoterapii na sfer ę
emocjonalną, poznawczą, fizyczn ą i społeczną człowieka.

Wspieranie dzia ła ń na rzecz współpracy z kombatantami.
Organizacje kombatanckie w 2020 roku nie zg łosiły żadnego
zapotrzebowania na wsparcie dzia ła ń i biorąc pod uwag ę sytuacj ę
epidemiologiczn ą związaną z rozprzestrzenianiem si ę koronawirusa
SARS-Coy-2 i obowiązującymi zakazami i ograniczeniami nie były
organizowane żadne uroczysto ści. Organizacje kombatanckie maj ąc na
względzie wspólne bezpiecze ństwo i zdrowie wszystkich odbiorców nie
podejmowały żadnych działań o charakterze publicznym przy
współpracy z powiatem.

Działania organizowane przez Wydzia ł Organizacyjny z trzecim
sektorem publicznym.
Działanie w obszarze współ pracy z organizacjami pozarz ądowymi, które
zasługuje na szczególn ą uwagę to kampania informacyjno - promocyjna
I % pod has łem:
„Zostaw procent w swym powiecie, niech nie b łąka si ę po świecie" to hasło kampanii informacyjnej zach ęcającej mieszka ń ców powiatu
do przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom po żytku
publicznego dzia łającym na terenie Powiatu Radomszcza ńskiego,
zainicjowana przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego
i Starostwo Powiatowe, a dalej kontynuowane po raz kolejny przez
Starostwo Powiatowe.

Podejmowane w 2020r. działania i zadania były realizowane zgodnie
z aktualn ą sytuacj ą epidemiologiczn ą związan ą z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa SARS-Coy-2 i obowi ązującymi zakazami
i ograniczeniami, maj ącymi na celu minimalizowanie ryzyka zaka żenia.
Mając na wzgl ędzie wspólne bezpiecze ń stwo i zdrowie wszystkich
odbiorców (dzieci, m łodzież , osoby starsze, mieszka ńcy powiatu)
do których skierowane były zadania w 2020r., wszelkie dzia łania
O charakterze publicznym uleg ły dużemu ograniczeniu.
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Poniższa tabela przedstawia zrealizowany harmonogram terminów
kontroli i sprawozda ń z realizacji zada ń publicznych w 2020 roku.
Wszystkie zadania były realizowane w ramach procedury
uproszczonej.
Rodzaj zadania

ekreacja - aktywne
formy spędzania
wolnego czasu na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Termin i
miejsce
realizacji
zadania
01.09.20r.—
30.09.20r.
Radomsko

Organizacja
realizująca
zadanie

Termin
kontroli
sprawozdani
a ko ńcowego

Klub Sportowy
Nokaut
Radomsko

Data kontroli
26.IX. 2020r.
Przyj ęcie
przez Zarząd:
28.X.2020r.
Sprawozdanie
ko ńcowe
08.X.2020r.
Przyjęcie
przez Zarząd:
28.X.2020r.

Umowa nr
0912020
Kwota dotacji:
I .000zł .

Wspieranie
niskonakładowych,
niekomercyjnych, nie
przeznaczonych do
sprzedaży
wydawnictw i
publikacji
tematycznie
związanych z
Powiatem
Radomszczańskim
Wspieranie
organizacji wydarze ń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu

17.09.20r.14.12.20r.

Polskie
Towarzystwo
Historyczne w
Radomsku

Radomsko
Umowa nr
02/2020
Kwota dotacji:
2.000z1.

01.10.20r.15.12.20r.
Radomsko

ZHP Hufiec
Radomsko
Umowa nr
06/2020

Data kontroli
25.Xl. 2020r.
Przyjęcie
przez Zarząd:
02.Xll.2020r.
Sprawozdanie
ko ńcowe
17.XII.2020r.
Przyj ęcie
przez Zarząd:
30.X11 .2020r.
Data kontroli
11.Xll.2020r.
Przyjęcie
przez Zarząd:
30.Xll.2020r.

Kwota dotacji:
2000z1.

Radomszcza ńskiego

Wyjazdowe formy
wypoczynku dla
dzieci i młodzieży z
terenu Powiatu
Radomszcza ńskieg
o

06.08.20r.31.08.20r
Powiat
Radomszcza ń s
ki

01.10.20r. yspółzawodnictwo
30.11.20r
sportowe dzieci i
młodzieży z terenu
Powiat
Powiatu
Radomszcza ń skiego Radomszcza ń s
ki

17.08.20r.ekreacja - aktywne
15.09.20r.
formy spędzania
wolnego czasu na
Powiat
terenie Powiatu
Radomszcza ń skiego Radomszczań s
ki
Promocja i
organizacja
wolontariatu

18.11.20r.31.12.20r.
Radomsko

ZHP Hufiec
Radomsko
Umowa nr
0112020
Kwota dotacji:
8.000zł.
ZHP Hufiec
Radomsko
Umowa nr
0312020
Kwota dotacji:
5.000zł.

Sprawozdanie
końcowe
14.1.2021 r.
Przyjęcie
przez Zarząd:
03.11.2021 r.

Sprawozdanie
ko ńcowe
30.IX. 2020r.
Przyjęcie
przez Zarz ąd:
28.X.2020r.

Zwrot dotacji
w kwocie
5.000 É.
na podstawie
porozumienia
nr 1 z dnia
12.11.2020r.
(data
zaksi ęgowani
a zwrotu
12.11.2020r.)

OSP Przedbórz Sprawozdanie
koń cowe
Umowa nr
04.1K 2020r.
Przyj ęcie
08/2020
Kwota dotacji: przez Zarząd:
16.IX.2020r
1300zŁ
PCK Radomsko Sprawozdanie
ko ńcowe
27.1. 2021r.
Umowa nr
11/2020
Przyjęcie
Kwota dotacji: przez Zarz ąd:
03.11.2021 r.
2.000z1.

yspieranie
organizacji wydarze ń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszcza ńskiego

13.08.20r.11.11.20r.

Radomszcza ński
Uniwersytet III
Wieku

Radomsko

Umowa nr
0412020
Kwota dotacji:
I .000zł.

ekreacja - aktywne
formy spędzania
wolnego czasu na
terenie Powiatu
Radomszcza ńskiego

13.08.20r.06.10.20r.

Klub Sportowy
TYTANI
Radomsko

yspieranie
organizacji wydarze ń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszcza ńskiego

04.09.2030.09.2020r.

yspieranie
organizacji wydarze ń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszcza ńskiego

17.08.2015.11.2020r.

Radomsko
Umowa nr
0512020
Kwota dotacji:
2.60Ozł.

Radomsko

Radomsko

Data kontroli
20.X. 2020r.
Przyjęcie
przez Zarząd:
02 Xl I .2020r.
Sprawozdanie
ko ńcowe
11 .XlI.2020r.
Przyjęcie
przez Zarząd:
30.Xll.2020r.
Data kontroli
11. IX. 2020r.
Przyjęcie
przez Zarząd:
1 .X.2020r.
Sprawozdanie
koń cowe
28.X. 2020r.
Przyjęcie
przez Zarząd:
1 3.XI.2020r.

Stowarzyszenie
Sprawozdanie
„Ziemia
Radomszcza ńska końcowe
30.X. 2020r.
Umowa nr
Przyjęcie
1012020
przez Zarząd:
Kwota dotacji:
13.XI.2020r
I .500zł.
Stowarzyszenie
Orkiestra D ęta
Data kontroli
EXPRESJA"
05. IX.2020r.
Przyjęcie
przez
Zarząd:
Umowa nr
07/2020
02.XII.2020r.
Kwota dotacji: Sprawozdanie
5.000z1.
ko ńcowe
15.XlI. 2020r.
Przyjęcie
przez Zarząd:
30.Xll.2020r
11

Tabela przedstawiaj ąca zadania publiczne w 2020r., podmiot,
który otrzyma ł dotację wraz z kwotą przyznan ą i rozliczoną
W ramach dotacji

Numer Numer
zakresu zadania

I.

Rodzaj
zadania

organizacji
pozarządo
wych, które
otrzymały
dotację

Nazwa
azwa
organizacji
pozarządowych,
które wybrane
został)"
do realizacji
zadania

i

Kwota
przyznana
rozliczona
w ramach
dotacji

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Rozdzial 92695
plan 12.000 zł.
wykonanie: 5.000 zł.

:

-

1.

Rekreacja aktywne
fonny spędzania
wolnego czasu

2.

Rekreacja aktywne
formy spędzania
wolnego czasu

* 2360

1

KS
TYTANI
Radomsko

1

KS
NOKAUT
RADOMSKO

1.000 zl.

1

OSP Przedbón

1.500 zł

1

ZHP Hufiec
RADOMSKO

**5.000 zł.

-

2.500 zł

-

3.

Rekreacja aktywne
formy spędzania
wolnegoczasu
Współzawodnictwo
sportowe dzieci
młodzieży
terenu Powiatu
Radomszczańskiego

z

4.

II.

i

Zwrot dotacji
w kwocie
5.000 zł.
na podstawie
porozumienia
nr! zdnia
12.11.2020r.
(data
zaksięgowania
zwrotu
12.11.2020r.)

KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO Rozdzial 85412
2360
plan: 22.000 zł.
wykonanie:8.000 zł.

*

1.
BL

Wyjazdowe formy
Yp?Y1t dla
dzieci i młodziezy

1

ZHP Hufiec
RADOMSKO

8.000 zł.

UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUM, OCHRONY DÓBR
KULTURY I TRADYCM Rozdzial 92195 § 2360
wykonanie: 11.500 zł.
plan: 15.000 zł.
Uniwersytet III
1
Wspieranie
Wieku
organizacji wydarze ń
kulturalnych
1.
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego
1
Wspieranie
Stowarzyszenie
organizacji wydarzeń
Ziemia
kulturalnych
2
Radomszcza ńs
i artystycznych
na terenie Powiatu
ka
Radomszczańskiego
Wspieranie
1
ZHP Hufiec
organizacji wydarzeń
RADOMSKO
kulturalnych
3
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego
Wspieranie
niskonakładowych,
2
Polskie
niekomercyjnych, nie
Towarzystwo
przeznaczonych
Historyczne
do sprzedaży
Oddział w
wydawnictw
Radomsku
4.
i publikacji
tematycznie
związanych
z Powiatem
Radomszczańskim
Wspieranie
organizacji wydarzeń
1
Orkiestra Dęta
5.
kulturalnych
EXPRESJA
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

1.000 zł.

1.500 zł.

2.000 zł.

2.000 A.

5.000 zł.

IV.

POLITYKA SPOŁECZNA Rozdzia ł 85395
plan 2.000 A.
wykonanie: 2.000 zł.

:

1.

Promocja idei
wolontariatu

1

* 2360

-

PCK Zarząd
Rejonowy
w Radomsku

2.000 zł.

*

V.

NAGRODY Rozdzial 92695 4190
plan: 5.000 zł.
wykonanie: 5.000 zł.

i

1. Zakup pucharów nagród rzeczowych w dziedzinie sportu.

VI.

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Rozdzia ł
85220 2360. Zadanie realizuje PCPR.

*

-

1) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej 15.000 zi.
2) prowadzenie o środka wsparcia dla ofiar przemocy 15.000 zł.
plan: 30.000 zł.
wykonanie: O zł.

VII.

KOMBATANCI Rozdział 75020

:

plan 3.000 zi.

-

* 4300 * 4430

wykonanie: O A.

** Zwrot dotacji w kwocie 5.000 z ł. na podstawie porozumienia nr 1
z dnia 12.11.2020r. w przedmiocie rozwi ązania umowy Nr 312020
na realizację zadania publicznego pt. „yll Turniej Pi łki Nożnej HARCcup"
ZHP Hufiec Radomsko (data zaksięgowania zwrotu 12.11.2020r.)
z powodu sytuacji epidemiologicznej i wprowadzenia czerwonej strefy
dla całego kraju i dodatkowych restrykcji dotycz ących COVID -19.
Podsumowanie:

L

Plan

Wykonanie

Zostało

89.000,00 zł.

31 .500,00 zł.

57.500,00 zł.

a) Wysokośé kwot
udzielonych dotacji:
26.500 tyś ,
b)Nagrody w

a) Wysokość dotacji:
54.500 tyś ,
b) Nagrody w
dziedzinie sportu: _O

a) Wysokość dotacji:
81.000 tyś ,
b)Nagrody w
dziedzinie sportu:

5.000 tyś.
c) Współpraca ze
środowiskami
kombatanckimi:
3.000 tyś .

dziedzinie sportu:
5.000 tyś .

zł.
c) Współpraca ze
środowiskami
kombatanckimi:
3.000 tyś .

1. Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Radomszcza ńskim:
Plan: 190.080.00 z ł.
wykonanie: 183.119.04 zł.
przez ngo, zrealizowane w trybie okre ś lonym w ustawie

2. Zadania z zakresu dzia łań na rzecz osób niepe łnosprawnych
finansowanego ze ś rodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych:
Plan : 40. 000,00 z ł.

I
rn7r

TO R

wykonanie :40.00000 z ł.

- O Z E L N I K

zc ł u O rg anizocyinego
4rat.- Ś l ę zah

WSKAźNIKI OCENY REALIZACJI PROGRAMU WSPÓ ŁPRACY
Z ORGANIZCJAMI POZARZĄDOWYMI W 2020 ROKU.

1.

Liczba ofert złoż onych w otwartych
konkursach ofert

Liczba zawartych umów
na realizacj ę zadań publicznych

2

3

Liczba umów zerwanych lub
unieważnionych

4.

Adresaci realizowanych zadan
publicznych

5.

6.

7•
8

9

•

10.

Liczba organizacji pozarz ądowych
podejmuj ących zadania publiczne
w oparciu o dotacje
Liczba osób zaanga żowanych
w realizacj ę zadań publicznych,
w tym wolontariuszy
Wysokość kwot udzielonych
dotacji
Wielkość wkładu własnego
organizacji pozarządowych
w realizacj ę zadań publicznych,
w tym wkład pracy społecznej
Liczba projektów aktów prawa
miejscowego stanowionych przez
Radę, konsultowanych
z organizacjami pozarz ądowymi
Liczba wspólnie realizowanych
zadan

11 umów
11 umów w ramach art.19a ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U.
z 2018r.poz.450)
1 umowa na wniosek org.
odstapiona od realizacji
ze względu na sytuacj ę
epidemiolo2icznp_COyID-19
Dzieci, młodzież , seniorzy oraz
mieszkancy Powiatu
Radomszczanskieo
9 organizacji

okolo 100 osób
26.500 tyś.

10 % każda z organizacji
pozarządowych
1
Roczny Program Współpracy
z Organizacjami Pozarz ądowymi
na 2020r.
10 wspólnie realizowanych zada ń
w ramach wsparcia samorz ądu
powiatowego,
O wspólnych ofert realizowanych
przez no.

Przygotowała i opracowała : Edyta Woldan - Cebula.

