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I. WPROWADZENIE 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/170/12 Rady Powiatu 

w Oleśnie z dn. 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy 

Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego” organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi 

stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017. Celem Programu współpracy 

Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017 było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w 

środowisku lokalnym Powiatu, poprzez budowanie i rozwój partnerstwa publiczno – społecznego oraz 

wzmocnienie potencjału organizacji poprzez wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań 

zwiększających świadomość społeczeństwa obywatelskiego. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie sposobu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu 

Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego” zostały przeprowadzone konsultacje w/w projektu. Konsultacje były prowadzone zgodnie 

z Procedurą szczegółowego sposobu konsultowania z 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. 

 Konsultacje społeczne projektu trwały od 21 listopada 20102 r. do 28 listopada 2012 r . 

 Organizacje pozarządowe mogły składać na specjalnym formularzu opinie i uwagi do projektu 

Programu. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i propozycji do projektu. W 

konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja. Sporządzono Protokół z konsultacji społecznych. 

30 listopada 2012 roku Rada Powiatu w Oleśnie przyjęła do realizacji „Wieloletni program 

współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego” zgodnie z Uchwałą Nr XXII/170/12. 

 

II. FORMY WSPÓŁPRACY 

 

Podstawowe formy współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami w 2017 roku miały charakter 

pozafinansowy i finansowy.  

Współpraca o charakterze pozafinansowym 

1. działalność informacyjna, m.in.: informowanie organizacji pozarządowych o źródłach 

pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, np. z funduszy UE – konsultacje 

telefoniczne oraz punkty poradnictwa, szkolenia; pomoc w zakładaniu organizacji 

pozarządowych; pomoc w nawiązaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych: pomoc 

organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i Internecie; tworzenie 

banków danych o organizacjach pozarządowych; pomoc administracyjna;  

2. działalność promocyjna m.in. patronat członków kierownictwa urzędu/jednostek organizacyjnych 

podległych i nadzorowanych nad działaniami organizacji pozarządowych; promocja działalności 

pożytku publicznego i podmiotów działających w tym obszarze; m.in. publikacja informacji na 

stronie urzędu  

Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych. 
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Współpraca o charakterze finansowym Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała głównie na zleceniu 

zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji. Zlecenie zadań odbyło się 

w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), jak 

również „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”  

Na realizację zadań publicznych w 2017 roku ze środków finansowych budżetu Powiatu 

Oleskiego zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 4 947,00 zł. 

Otwarte konkursy ofert 

W 2017 roku zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 20 marca 2017 r. do wsparcia wybrano 

zadanie publiczne z zakresu: kultury oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu 

i rekreacji.  

W odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań 

publicznych w 2017 roku w obszarze 1) Kultury; 2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

sportu i rekreacji z dnia 30.03.2017 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpłynęły 2 

oferty. 

W dniu 21 maja 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie odbyło się 

posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwałą nr 81/250/17 z 

dn. 8 maja 2017 roku. 

Po dokonaniu oceny spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, 

Komisja postanowiła zarekomendować jedną ofertę. Zarząd Powiatu w Oleśnie na posiedzeniu w dniu 

18 maja 2017 r. postanowił przyjąć ofertę Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów Brzozowa 

Dolina, podpisać umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze Wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz przyznać dotację w kwocie 2 500,00 zł.. 

W dniu 18.05.2017 r. Zarząd Powiatu w Oleśnie podjął uchwałę o ogłoszeniu drugiego otwartego 

konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2016 roku w obszarach Kultury; 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowanych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie.  

W odpowiedzi na to ogłoszenie wpłynęły dwie oferty, po jednej na każdy obszar. 

W dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie odbyło 

się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwałą nr 

81/250/17 z dn. 8 maja 2017 roku. 

Po dokonaniu oceny spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, 

Komisja postanowiła zarekomendować jedną ofertę. Zarząd Powiatu w Oleśnie na posiedzeniu w dniu 

27 czerwca 2017 r. postanowił przyjąć ofertę Fundacji Nowoczesny Konin,  podpisać umowę 

o wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze Kultury, oraz przyznać dotację w kwocie 

2 447,00  zł. 

W ramach przyznanej dotacji z budżetu powiatu w 2017 r. zrealizowano dwa zadania i zawarto 

dwie umowy. 

 

III. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ Z BUDŻETU POWIATU 

OLESKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017 

 

W zakresie Kultury fizycznej, sportu i rekreacji  
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Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Kocury i Malichów „Brzozowa 

Dolina”  

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji. 

Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodych 
Jeźdźców i Juniorów, Zawody 
Ogólnopolskie oraz Zawody 

Towarzyskie w Sportowych Rajdach 
Konnych 

2 500,00 

 

W zakresie Kultury 

Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych 

Fundacja Nowoczesny Konin  

Wspieranie przez Powiat Oleski 

realizacji zadania publicznego w 

obszarze kultury pn. Znam zabytki 

sakralne mojego powiatu – warsztaty 

zabytkowej architektury sakralnej 

Powiatu Oleskiego dla dzieci. 

2 447,00 

 

W/w oferty złożone w otwartych konkursach ofert spełniły wymogi formalne i prawne, 

wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. 

 

IV. SUMA DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2016 ROKU:  

 

4 947,00 zł 

 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

 

W dniu 5 sierpnia 2015 r. uchwalono ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej (Dz.U. poz. 1255). Zgodnie z zapisami ustawy Powiat Oleski miał obowiązek powierzyć do 

prowadzenia organizacji pozarządowej jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 

Powiatu Oleskiego. Organizacja ta miała zostać wyłoniona w konkursie przeprowadzonym na 

podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 

W związku z powyższym Uchwałą Nr 94/280/17 z dnia 17 października 2017 roku Zarząd 

Powiatu w Oleśnie ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. W odpowiedzi na to 

ogłoszenie wpłynęło siedem ofert.  

W dniu 17 listopada 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie 

odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Uchwała nr 97/283/17 

z dnia 14 listopada 2017 roku. 

Po dokonaniu oceny spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert 

oraz ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Komisja postanowiła 

zarekomendować ofertę Fundacji Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych. W dniu 23 listopada 2017 r. 

Zarząd Powiatu w Oleśnie podjął decyzję o wyborze w/w oferty i przyznaniu dotacji w kwocie 60 

725,88 zł. W dniu 30.11.2017 r. organizacja wycofała swoją ofertę. W związku z powyższym w 2018 r. 
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żaden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oleskiego, nie jest prowadzony przez 

organizację pozarządową. 

 

VI. PODSUMOWANIE 

 

Powiat Oleski współpracuje z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania podmioty, które otrzymały dotację na realizację 

zadania publicznego w 2017 roku zrealizowały powierzone mu zadanie publiczne zgodnie z umową 

i złożył sprawozdanie końcowe z jego wykonania. Podmioty, które otrzymał dotację nie zostały 

wezwane do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania.  

Program współpracy był wyrazem polityki władz powiatu wobec organizacji pozarządowych 

zmierzającej do zapewnienia im możliwości działania na terenie Powiatu Oleskiego na zasadach 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/170/12 Rady Powiatu  

w Oleśnie z dn. 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy 

Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego”, niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone Zarządowi Powiatu w formie 

informacji. Zarząd jest obowiązany przedłożyć sprawozdanie za rok 2017 Radzie Powiatu. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2017 zostanie opublikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa. 

 

VII. PODSUMOWANIE OGÓLNE 

 

W 2017 r.: 

 Ogłoszono 2 otwarte konkurs ofert na realizację zadań publicznych, 

 Złożono 7 oferty w otwartych konkursach,  

 Przyznano 2 dotacje w trybie otwartego konkursu   

 Zawarto 2 umowy, 

 Na wsparcie zadania publicznego zabezpieczono w budżecie kwotę 5 000,00 zł. 

 Przekazano: 4 947,00 zł. 

 Wykorzystano: 4 947,00 zł. 


