
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 

 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 został przyjęty 

uchwałą nr LV/377/2018 Rady Powiatu Wolsztyńskiego w dniu 8 listopada 2018 roku. 

Konsultacje społeczne z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbyły się  

na spotkaniu w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w dniu 29.10.2018 roku. 

Od uczestników zebrano wówczas propozycje zadań  do wykonania w 2019 roku, które 

zostały wykorzystane przy projektowaniu budżetu i ogłoszenia o konkursie ofert. Wspólnie 

wypracowany program współpracy został przedstawiony Zarządowi Powiatu Wolsztyńskiego, 

który zatwierdził jego ostateczną wersję.  
 

W programie współpracy wyznaczono następujące priorytetowe zadania powiatu             

do wykonania w 2019 roku: 

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

2. Ochrona i promocja zdrowia; 

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

5. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

6. Wypoczynek dzieci i młodzieży; 

7. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

9. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

10. Turystyka i krajoznawstwo; 

11. Ratownictwo i ochrona ludności; 

12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca 

między społeczeństwami; 

13. Promocja i organizacja wolontariatu; 

14. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka 

15. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  

 

W ogłoszeniu o konkursie ofert na rok 2019 punkty priorytetowe wplecione zostały             

w cztery główne obszary: 

1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,  

2. Turystyka i krajoznawstwo,  

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,                         

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.  

 

W  dniu 05.12.2018 r. Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił konkurs na realizację 

zadań publicznych w roku 2019 w formie wsparcia.  

Otwarcia złożonych kopert z ofertami dokonała komisja w dniu 09.01.2019 r.  

Złożono 82 oferty na realizację zadań publicznych. Komisja przeprowadziła analizę formalną 

złożonych ofert, sprawdzono niezbędną dokumentację. Wszystkie złożone oferty zostały 

zaakceptowane formalnie. Następnie komisja dokonała oceny merytorycznej - oceniła oferty 

wg kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert zgodnie z pkt V ppkt 5 

ogłoszenia o konkursie ofert.  

W  dniu 16.01.2019 roku Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego uchwałą nr 8/2019 podjął 

decyzję o przyznaniu kwot dotacji dla poszczególnych organizacji pozarządowych.  

W 2019 roku Powiat Wolsztyński reprezentowany przez zarząd podpisał 82 umowy 

opiewających na kwotę 249.000,00 zł, na wsparcie realizacji zadań publicznych.  

 



Wysokość kwot udzielonych i rozliczonych dotacji w poszczególnych obszarach 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Informacja o przyznanych dotacjach została zamieszczona w gablocie ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Wolsztynie oraz na stronie internetowej powiatu i w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Wysłano także korespondencję (za potwierdzeniem odbioru)                                

do organizacji biorących udział w konkursie. 

 

Organizacje, które zwróciły dotację, ze względu na niewykorzystanie jej zgodnie  

z przeznaczeniem: 

1) Fundacja Sezon na Cuda w Wolsztynie, 

2) Stowarzyszenie Teatr Myśli Ukrytych w Poznaniu. 

Dotacja została zwrócona, ponieważ w/w organizacje nie przedłoży końcowego sprawozdania 

z realizacji zadania określonego terminem w zawartej umowie.   

Łączna wysokość zwróconej dotacji wraz z odsetkami wynosi  2.423,00 zł  

 

Organizacje, które zrezygnowały z realizacji zadania przed upływem określonego 

terminu, w związku z niemożliwością wykonania zadania:  

1) Klub Tańca Sportowego Latina w Wolsztynie,  

2) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wolsztyńska Akademia Biegowa, 

3) Klub Sportowy „Orzeł” w Belęcinie,  

4) Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Kaszczorze.  

Łączna wysokość zwróconej dotacji wynosi 6.000,00 zł  

 

Przy procedurach przyznawania i rozliczania dotacji przedstawiciele organizacji 

pozarządowych mogli na bieżąco korzystać z pomocy pracowników Wydziału Oświaty, 

Kultury, Sportu i Promocji w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie. 

 

Informacje dotyczące działań i decyzji Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego oraz Rady 

Powiatu Wolsztyńskiego zamieszczone zostały na stronie internetowej 

www.powiatwolsztyn.pl w dziale „organizacje pozarządowe”, a także w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 
 

     Niniejsze sprawozdanie zostało przedstawione  

                                       Radzie Powiatu Wolsztyńskiego w dniu 27.05.2020 r.  
Przygotowała: 
Joanna Karkowska Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji  
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