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Aktywna wspólpraca z organizacjami pozarz ądowymi i środowiskami lokalnymi jest 
jednym z elementów efektywnego kierowania Powiatem. Podstawowymi efektami takiej 
współpracy powinno być  umacnianie w społecznej świadomości odpowiedzialności za siebie 
i swoje otoczenie, budowanie spo łeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizacj ę  
społeczności lokalnych oraz wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych dzia łań  
dzięki dobremu rozpoznaniu wyst ępujących potrzeb. Aktywna działalność  organizacji 
pozarządowych jest czynnikiem scalaj ącym i aktywizuj ącym społeczność  lokalną . 

Program Współpracy Powiatu Radomszcza ńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 
rok zakładał  skuteczną  realizacj ę  zadań  publicznych przy zaangażowaniu si ł, wiedzy, 
doświadczenia i potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej, celem dalszego rozwoju 
Powiatu Radomszczańskiego. Niniejszy Program powstał  w oparciu o wiedzę  i doświadczenie 
zarówno pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz powiatowych jednostek 
organizacyjnych, jak równie ż  organizacji pozarz ądowych. 

Zlecanie zadań  publicznych w 2014 r. regulowa ły następuj ące dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
(tekst jednolity Dz U. z 2014r. poz. 1118, poz. 1 146, poz. 1 138), 

2. Uchwała Nr LIl/366/2014 Rady Powiatu Radomszcza ńskiego z dnia 30 października 
2014r. w sprawie uchwalenia,, Rocznego Programu Wspó łpracy Powiatu Radomszcza ńskiego 
z organizacjami pozarz ądowymi oraz podmiotami prowadzącymi 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 2014r." 

Zadania realizowane w 2014 roku zosta ły w trakcie ich realizacji skontrolowane na podstawie 
wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i decyzji Zarz ądu Powiatu 
Radomszczańskiego o przeprowadzeniu kontroli realizacji zada ń  publicznych 
realizowanych przez organizacje pozarz ądowe w 201 4roku. 
Wszystkie organizacje złożyły sprawozdania końcowe, które zosta ły sprawdzone i przyj ęte 
przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego. 

Kwota przyznana na realizacj ę  zadań  publicznych w 2014 roku to 51.000,00 z ł ., zosta ł a 
wykorzystana w wysoko ści 40.298,99 zi. tj . 79 %. 



Zadania realizowane w ramach Rocznego Programu Wspó łpracy 
Powiatu Radomszcza ńskiego z organizacjami poza rz ądowymi 

w2014r. 

I. Realizacja zadań  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu. 

Rekreacja - aktywne formy sp ędzania wolnego czasu na terenie 
Powiatu Radomszcza ńskiego -,,Piłkarska Kadra Powiatu 

Radomszcza ńskiego „. 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Uczniowskiemu 
Klubowi Sportowemu „M łode Wilki" z siedzibą  w Radomsku umową  nr 3/2014 zawart ą  
w dniu 29 kwietnia 2014 r. w Radomsku. Na wspó łtnansowanie zadania przeznaczono 

sumę  2.000 złotych. Ca łość  zadania zosta ła wyceniona przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Młode Wilki" z siedzibą  w Radomsku w sprawozdaniu ko ńcowym na kwot ę  
2.740,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi ła 70% całkowitych kosztów jego 
wykonania. 

Zgodnie z zawartą  umową  termin wykonania zadania ustalono w przedziale 
czasowym od 20 maja do 10 czerwca 2014 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie 
końcowe złożono w dniu 10 lipca 2014r. 

W ramach realizacji zadania zosta ły zorganizowane turnieje pi łki nożnej pod nazwą  
„Pi łkarska Kadra Powiatu Radomszczańskiego" dla dzieci ze szkó ł  z terenu powiatu 
radomszczańskiego. Działania obj ęte ofertą  przyczyni ły się  do wzrostu zainteresowania, 
zachowania si ę  na boisku oraz przepisów bezpiecze ństwa obowi ązujących w pi łce nożnej. 
W efekcie, przyczyni ło się  to do upowszechniania i popularyzacji pi łki nożnej oraz wzrostu 
zainteresowania t ą  dyscypliną  sportu w śród dzieci szkolnej oraz da ło szansę  na odkrycie 
młodych talentów. 

Rekreacja - aktywne formy sp ędzania wolnego czasu na terenie 
Powiatu Radomszcza ńskiego - Sportowy Dzie ń  Dziecka. 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Łódzkiej 
Organizacji Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju umow ą  nr 5/2014 zawart ą  w dniu 
29 kwietnia 2014r. w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę  
2.000 złotych. Całość  zadania zosta ła wyceniona 	przez Łódzką  Organizacj ę  
Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju w sprawozdaniu końcowym na kwotę  3.144,75 É. 
Kwota dofinansowania stanowi ła 66% całkowitych kosztów jego wykonania. 

Zgodnie z zawartą  umową  termin wykonania zadania ustalono w przedziale 
czasowym od 15 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r. Zadanie wykonano i sprawozdanie 
końcowe złożono w dniu 24 czerwca 2014 r. 

W ramach realizacji zadania odby ły się  cykle zaj ęć  teoretycznych i praktycznych 
z zakresu strzelectwa sportowego zako ńczone rywalizacj ą  sportowa w ramach dnia dziecka. 
Dało to szansę  na poznanie podstawowych zasad strzelectwa sportowego w śród m łodego 
pokolenia oraz popularyzacj ę  tego rodzaju sportu w tym zasad bezpiecze ństwa. 



Rekreacja - aktywne formy sp ędzania wolnego czasu: „Po żegnanie lata". 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Ludowemu 
Klubowi Sportowemu „ Kietlin" w Kielinie umową  nr 11/2014 zawart ą  w dniu 05 maja 
2014 r. w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę  1.000 złotych. 
Całość  zadania została wyceniona przez Ludowy Klub Sportowy „. Kietlin" w 
sprawozdaniu końcowym na kwotę  1.440,29 z ł. Kwota dofinansowania stanowi ła 
80% całkowitych kosztów jego wykonania. 

Zgodnie z zawartą  umową  termin wykonania zadania ustalono w przedziale 
czasowym od 05 maja do 31 grudnia 2014 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie 
końcowe złożono w dniu 30 grudnia 2014 r. 

W ramach realizacji zadania zosta ł  zorganizowany cykl szkoleń  sportowych w zakresie 
różnych dyscyplin realizowanych cz ęściowo w formie treningów a cz ęściowo w formie 
rozgrywek sportowych. W zaj ęciach uczestniczyła młodzież  i dorośli w różnym przedziale 
wiekowym co stwarzało możliwość  zachęcenia ich do aktywnej formy spędzania czasu. 

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - wspó łzawodnictwo 
sportowe. 

Wspó łzawodnictwo sportowe - Szkolna Liga Strzelecka. 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Łódzkiej 
Organizacji Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju umow ą  nr 8/2014 zawartą  w dniu 
29 kwietnia 2014r. w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę  
500 złotych. Całość  zadania zosta ła wyceniona przez Łódzką  Organizacj ę  Wojewódzkiej 
Ligii Obrony Kraju w sprawozdaniu końcowym na kwotę  5.357,76 zł . Kwota 
dofinansowania stanowi ła 10 % całkowitych kosztów jego wykonania. 

Zgodnie z zawartą  umową  termin wykonania zadania ustalono w przedziale 
czasowym od 15 kwietnia 2014r. do 30 grudnia 2014r. Zadanie wykonano i sprawozdanie 
końcowe złożono w dniu 04 listopada 2014 r. 

W ramach realizacji zadania zosta ły zorganizowane zaj ęcia strzeleckie oraz 
nieodpłatne szkolenia - treningi dla m łodzieży szkolnej z terenu powiatu radomszcza ńskiego. 
Uczestnicy zaj ęć  zapoznali się  praktycznie z podstawami strzelectwa sportowego. Dzia łania 
objęte ofertą  przyczyni ły się  do wzrostu wiedzy odno śnie teorii i praktyki strzelania, 
zachowania si ę  na strzelnicy oraz przepisów bezpiecze ństwa obowiązujących w strzelectwie 
sportowym. W efekcie przyczyni ło się  to do upowszechniania i popularyzacji strzelectwa 
sportowego oraz wzrostu zainteresowania t ą  dyscypliną  sportu wśród młodzieży szkolnej. 

Wspó łzawodnictwo sportowe: pi łka nożna. 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Uczniowskiemu 
Klubowi Sportowemu ZSP nn „Mechanik" z siedzib ą  w Radomsku umową  nr 12/2014 
zawartą  w dniu 05 maja 2014 r. w Radomsku. 



Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę  4.000 z łotych. Ca łość  zadania 
została wyceniona przez Uczniowski Klub Sportowy ZSP nr I „Mechanik" z siedzib ą  w 
Radomsku w sprawozdaniu końcowym na kwot ę  4.444,00 zi. Kwota dofinansowania 
stanowi ła 90% całkowitych kosztów jego wykonania. 

Zgodnie z zawartą  umową  termin wykonania zadania ustalono w przedziale 
czasowym od 05 maja do 31 grudnia 2014 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie 
końcowe złożono w dniu 30 stycznia 2015 r. 

W ramach realizacji zadania zosta ły zorganizowane zawody i szkolenia w zakresie 
pi łki nożnej dla dzieci i m łodzieży ze szkó ł  z terenu powiatu radomszcza ńskiego. Dzia łania 
obj ęte ofertą  przyczyni ły się  do wzrostu zainteresowania t ą  dziedziną  sportu, zachowania si ę  
na boisku, zdrowej rywalizacji sportowej oraz przepisów bezpiecze ństwa obowiązujących w 
pi łce nożnej. W efekcie, przyczyni ło si ę  to do upowszechniania i popularyzacji pi łki nożnej 
oraz wzrostu zainteresowania t ą  dyscypliną  sportu wśród dzieci i m łodzieży szkolnej. 

Wspó łzawodnictwo sportowe - Zapraszamy na strzelnic ę. 

Starostwó Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Okręgowemu 
Klubowi Strzelectwa Sportowego „ 10- tka" umow ą  nr 14/2014 zawart ą  w dniu 
05 maja 2014r. w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę  500 
złotych. Całość  zadania zosta ła wyceniona przez Okr ęgowy Klub Strzelectwa Sportowego 

10- tka" w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę  654,00 zł . Kwota dofinansowania 
stanowi ła 90 % całkowitych kosztów jego wykonania. 

Zgodnie z zawartą  umową  termin wykonania zadania ustalono w przedziale 
czasowym od 01 maja 2014r. do 30 listopada 2014r. Zadanie wykonano i sprawozdanie 
końcowe złożono w dniu 29 grudnia 2014 r. 

W ramach realizacji zadania zosta ły zorganizowane zaj ęcia strzeleckie oraz 
nieodpłatne szkolenia - treningi dla m łodzieży szkolnej z terenu powiatu radomszcza ńskiego. 
Uczestnicy zaj ęć  zapoznali si ę  praktycznie z podstawami strzelectwa sportowego. Dzia łania 
objęte ofertą  przyczyni ły się  do wzrostu wiedzy odno śnie teorii i praktyki strzelania, 
zachowania si ę  na strzelnicy oraz przepisów bezpiecze ństwa obowiązujących w strzelectwie 
sportowym. W efekcie przyczyni ło się  to do upowszechniania i popularyzacji strzelectwa 
sportowego oraz wzrostu zainteresowania t ą  dyscypliną  sportu wśród m łodzieży szkolnej. 

II. Realizacja zada ń  w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży zamieszka łej na terenie Powiatu Radomszcza ńskiego: 

Wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i m łodzieży z terenu Powiatu 

Radomszcza ńskiego. 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Związkowi 
Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko umow ą  nr 4/2014 zawart ą  w dniu 29 kwietnia 
2014r.w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę  8.000 złotych. 
Całość  zadania została wyceniona przez ZHP Hufiec Radomsko w sprawozdaniu 



końcowym na kwotę  38.700,00 É. Kwota dofinansowania stanowi ła 20% 
całkowitych kosztów jego wykonania. 
Zgodnie z zawartą  umową  termin wykonania zadania ustalono w przedziale 

czasowym od 10 kwietnia do 31 sierpnia 2014 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie 
końcowe złożono w dniu 30 września 2014r. 

W ramach realizacji zadania odby ł  się  wypoczynek letni dla dzieci i m łodzieży 
w formie obozów i kolonii. Wypoczynek zosta ł  zorganizowany zarówno dla m łodych 
mieszkańców powiatu zrzeszonych i nie zrzeszonych w ZHP oraz dla osób pochodz ących 
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, kryterium zawarte w tre ści ogłoszenia 
konkursu. Każdy obóz miał  swój program, który zawiera ł  różnorodne formy zabaw, 
warsztatów i imprez integracyjnych. Do sprawozdania zosta ła dołączona lista uczestników 
osób pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Organizacja letniego 
wypoczynku przyczyni ła się  do zorganizowania wi ększej grupie m łodych osób wypoczynku 
a co za tym idzie poznania siebie w ró żnych nowych sytuacjach i poznania swoich 
moż liwości. 

III. Realizacja zadań  z zakresu promocji i organizacji wolontariatu: 

Promocja idei wolontariatu, aktywizacja m łodzie ży do pracy w wolontariacie: 
WOLONTARIAT JEST OK". 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Polskiemu 
Czerwonemu Krzy żowi, Zarząd Rejonowy w Radomsku umową  nr 1/2014 zawart ą  w dniu 
29 kwietnia 2014r. w Radomsku. Na współ finansowanie zadania przeznaczono sum ę  
1.000 złotych. Całość  zadania zosta ła wyceniona przez PCK Zarz ąd Rejonowy Radomsko 
w sprawozdaniu końcowym na kwot ę  1.720,00 zł . Kwota dofinansowania stanowi ła 
60% całkowitych kosztów jego wykonania. 

Zgodnie z zawart ą  umową  termin wykonania zadania ustalono w przedziale 
czasowym od 05 maja do 31 grudnia 2014 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie 
końcowe złożono w dniu 29 stycznia 2015 r. 

W 	ramach 	realizacji 	zadania odbyły się  akcje mające na celu promocj ę  
wolontariatu w szko łach oraz wyjazd najaktywniejszych wolontariuszy grupy SIM na zjazdy 
m łodzieży PCK. Tego typu akcje zwi ększaj ą  aktywność  wśród m łodych ludzi a zarazem 
kreuj ą  modę  na wolontariat także wśród lokalnej spo łeczno ści. Łącznie uda ło objąć  się  
programem 400 osób. 

IV. Realizacja zadań  z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji: 

1) Wspieranie niskonak ładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do 
sprzeda ży wydawnictw i publikacji tematycznie zwiqzanych z Powiatem 
Radomszcza ńskim - publikacja ósmego tomu „Zeszytów Radomszcza ńskic/, „. 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Polskiemu 
Towarzystwu Historycznemu Oddzia ł  w Radomsku umow ą  nr 6/2014 zawart ą  w dniu 



29 kwietnia 2014r.w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę  
1.600 złotych. Całość  zadania zosta ła wyceniona przez Polskie Towarzystwo Historyczne 
- Oddział  w Radomsku w sprawozdaniu końcowym na kwot ę  5.700,00 zł. Kwota 
dofinansowania stanowi ła 28% całkowitych kosztów jego wykonania. 

Zgodnie z zawartą  umową  termin wykonania zadania ustalono w przedziale 
czasowym od 29 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie 
końcowe złożono w dniu 22 lipca 2014 r. W zwi ązku z tym „i ż  promocja zadania odby ła 
się  za darmo- ogłoszenie w prasie, kwota 100 É. przeznaczona na ten cel zosta ła zwrócona 
na konto Starostwa. 

W ramach realizacji zadania wydrukowano w łącznej ilości 350 egzemplarzy 
Zeszytów Radomszczańskich tom VIII, który ma obj ętość  372 stron. Ksi ążka zawiera 
referaty i recenzje oraz liczne fotografie z opisem. 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. 

2) Wspieranie niskonak ładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do 
sprzeda ży wydawnictw i publikacji tematycznie zwiqzanych z Powiatem 
Radomszcza ńskim - Opracowanie i wydanie publikacji Ksi ęgi Metrykalne 
Parafii św. Lamberta cz ęść  III. 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Polskiemu 
Towarzystwu Historycznemu Oddzia ł  w Radomsku umową  nr 7/2014 zawartą  w dniu 
29 kwietnia 20I4r.w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę  400 
złotych. Całość  zadania została wyceniona przez Polskie Towarzystwo Historyczne - 
Oddział  w Radomsku w sprawozdaniu końcowym na kwotę  2.801,08 zł. Kwota 
dofinansowania stanowi ła 14% całkowitych kosztów jego wykonania. 

Zgodnie z zawart ą  umową  termin wykonania zadania ustalono w przedziale 
czasowym od 29 kwietnia do 15 grudnia 2014 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie 
końcowe złożono w dniu 10 grudnia 2014 r. 

W ramach realizacji zadania wydrukowano w łącznej ilości 200 egzemplarzy 
ksiąg metrykalnych „ które maj ą  obj ętość  230 stron. Ksi ęga zawiera wpisy ochrzczonych 
w latach 1779-1796, co zeszytów spowoduje zainteresowanie 	nie tylko starszych 
mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego, ale także m łode pokolenie do podejmowania 
badań  genealogicznych. 

3) Wystawa i pokaz dynamiczny pojazdów militarnych podczas Powiatowego 
Dnia Dziecka. 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Stowarzyszeniu 
Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA umow ą  nr 2/2014 zawart ą  w dniu 29 kwietnia 
2014r.w Radomsku. Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę  2.500 z łotych. 
Całość  zadania zosta ła wyceniona przez Stowarzyszenie Sympatyków Pojazdów 
Militarnych ROTA w sprawozdaniu końcowym na kwotę  2.830,00 A. Kwota 
dofinansowania stanowi ła 90% całkowitych kosztów jego wykonania. 



Zgodnie z zawart ą  umową  termin wykonania zadania ustalono w przedziale 
czasowym od 26 maja 2014r. do 14 czerwca 2014r. Zadanie wykonano i sprawozdanie 
końcowe złożono w dniu 13 czerwca 2014 r. 

W ramach realizacji zadania odby ł  się  pokaz pojazdów i sprzętu militarnego, 
prezentacja strojów mundurowych, przeja żdżki pojazdami wojskowymi. Impreza mia ła 
formę  pikniku i była dostępna dla wszystkich mieszka ńców powiatu zw łaszcza dla tych 
najmłodszych i nie tylko. 

4) Zorganizowanie powiatowej imprezy wraz z przedstawieniem s łuż  qcym 
upowszechnianiu tradycji i ku/tury Powiatu Radomszcza ńskiego oraz jego 
promocji" po łqczonej z poszerzeniem wiedzy historycznej na temat Powstania 
Styczniowego - Rajd Konny „ PATA TAJKA „. 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Stowarzyszeniu 
„Zadruga— Wierczan" z siedzib ą  w Ladzicach umow ą  nr 13/2014 zawart ą  w dniu 
05 maja 2014r.w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę  

2.500 złotych. Całość  zadania zosta ła wyceniona przez Stowarzyszenie „ Zadruga - 
Wierczan" w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę  7.114,53 zł . Kwota dofinansowania 
stanowi ła 36 % całkowitych kosztów jego wykonania. 

Zgodnie z zawartą  umową  termin wykonania zadania ustalono w przedziale 
czasowym od 01 lipca do 30 lipca 2014 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie 
końcowe złożono w dniu 28 sierpnia 2014 r. 

W ramach realizacji zadania zorganizowano rajd konny po łączony z konkurencjami 
historycznymi, konkursem wiedzy historycznej o Powstaniu Styczniowym oraz pokaz 
nawiązujący do wczesno średniowiecznego rzemios ła tj. snycerstwo, tkactwo, kaletnictwo, 
garncarstwo itp. Przedstawiona zosta ła wizualizacja wydarze ń  historycznych z aktywnym 
udziałem publiczności w konkursach „ Zabawa z histori ą" np. rzut oszczepem, toporkiem, 
łukiem czy konkurs wypieku chleba. Happening przybli żył  mieszkańcom tzw." Stare 
rzemiosło" oraz popularyzował  kształtowanie postaw patriotycznych i rozwoju świadomości 
narodowej. Odby ł  się  również  pokaz ujeżdżania konia i umiej ętności kawaleryjskich. 

5) XXVIII Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny - OPAL 2014 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Związkowi 
Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko umow ą  nr 9/2014 zawartą  w dniu 05 maja 
2014r.w Radomsku. Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę  2.000 złotych. 
Całość  zadania została wyceniona przez ZHP Hufiec Radomsko w sprawozdaniu 
końcowym na kwotę  2.800,00 zł . Kwota dofinansowania stanowi ła 70% całkowitych 
kosztów jego wykonania. Zgodnie z zawart ą  umową  termin wykonania zadania 
ustalono w przedziale czasowym od 01 kwietnia do 30 grudnia 2014 r. Zadanie 
wykonano i sprawozdanie końcowe złożono w dniu 02 lutego 2015 r. 

W ramach realizacji zadania odby ł  się  festiwal OPAL 2014, który mia ł  na celu 
ukształtowanie świadomości kulturalnej i artystycznej dzieci i m łodzieży tej zrzeszonej 



i niezrzeszonej w ZHP oraz promocj ę  m łodych talentów. W ramach festiwalu odby ły si ę  
warsztaty doskonal ące, wystawa prac plastycznych i fotograficznych oraz koncert fina łowy. 
Organizacja festiwalu przyczyni ła si ę  do promocji powiatu oraz uwra ż liwiono uczestników na 
kulturę  i sztukę  w oparciu o nowoczesne metody wychowawcze i artystyczne. 

6) Popularyzacja pie śni i poezji patriotycznej w śród dzieci i m łodzie ży. 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Łódzkiej 
Organizacji Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju umow ą  nr 10/2014 zawart ą  w dniu 
29 kwietnia 2014r. w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę  
1.000 złotych. Całość  zadania zosta ła wyceniona 	przez Łódzką  Organizacj ę  
Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju w sprawozdaniu końcowym na kwotę  3.712,48 zł . 
Kwota dofinansowania stanowi ła 30 % ca łkowitych kosztów jego wykonania. 

Zgodnie z zawart ą  umową  termin wykonania zadania ustalono w przedziale 
czasowym od 01 maja 2014r. do 30 grudnia 2014r. Zadanie wykonano i sprawozdanie 
końcowe złożono w dniu 07 stycznia 2015r. 

W ramach realizacji zadania odby ły się  cykle konkursów poezji i pie śni patriotycznej 
- etap powiatowy i wojewódzki oraz reprezentacja na szczeblu centralnym, który mia ł  na celu 
ukształtowanie świadomości kulturalnej „ artystycznej i patriotycznej oraz promocj ę  młodych 
talentów. Organizacja konkursów o tej tematyce przyczyni ła si ę  do popularyzacji 
i patriotycznego wychowania m łodzieży oraz uwraż liwiono uczestników na kulturę  i sztukę  
w oparciu o nowoczesne metody wychowawcze i artystyczne. 

7) „Zespo ły łat 80 Powiatu Radomszcza ńskiego. Jarocin po 30 latach" 
procedura uproszczona 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę  w/w zadania zleci ło Stowarzyszeniu 
Si ł  Twórczych WATAHA umową  nr 16/2014 zawart ą  w dniu 22 września 2014r. 
w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę  6.000 złotych. Ca łość  
zadania została wyceniona 	przez Stowarzyszenie Si ł  Twórczych WATAHA w 
sprawozdaniu końcowym na kwotę  6.600,00 zł.. Kwota dofinansowania stanowi ła 
90% całkowitych kosztów jego wykonania. 

Zgodnie z zawart ą  umową  termin wykonania zadania ustalono w przedziale 
czasowym od 22 wrze śnia do 29 wrze śnia 2014 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie 
końcowe złożono w dniu 29 października 2014 r. 

W ramach realizacji zadania przedstawiono dorobek artystyczny środowisk 
lokalnych w ramach promocji Powiatu Radomszcza ńskiego. Koncert muzyczny w du żym 
stopniu zainteresowa ł  młodych mieszkańców powiatu co stanowi ło istotna integracj ę  
środowisk lokalnych różnych pokoleń  w życiu kulturalno - rozrywkowym. Liczba 
uczestników to około 200 osób - mieszka ńców Powiatu Radomszczańskiego. 



V. Wspieranie dzia łań  na rzecz współpracy z kombatantami: 

Koncert Pie śni Patriotycznej. 

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę 	w/w zadania 	zleci ło 
Stowarzyszeniu Muzyki Chóralnej CANTABILE z siedzib ą  w Radomsku umową  
nr 15/2014 zawart ą  w dniu 29 kwietnia 2014r.w Radomsku. Na wspó łfinansowanie 
zadania przeznaczono sum ę  1.000 złotych. Całość  zadania zosta ła wyceniona przez 
Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej CANTABILE w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę  
1.119,47 zi. Kwota dofinansowania stanowi ła 90% całkowitych kosztów jego 
wykonania. Zgodnie z zawartą  umową  termin wykonania zadania ustalono 
w przedziale czasowym od 05 maja do 31 grudnia 2014 r. Zadanie wykonano 

i sprawozdanie końcowe złożono w dniu 14 stycznia 2015 r. 
W ramach realizacji zadania zorganizowano w dniu 25 maja 2014r. koncert przed 

pomnikiem w Woli Życińskiej w ramach obchodów upami ętniających walki z najeźdźcą  
hitlerowskim. 

W 2014 roku samorząd powiatowy aktywnie wspó łpracował  ze środowiskami 
kombatanckimi czego dowodem by ły wspólne uroczysto ści i uczestnictwo w spotkaniach 
organizowanych u Marsza łka Województwa Łódzkiego ( Dzie ń  Weterana). 

Wydział  Organizacyjny wraz z przedstawicielem organizacji pozarz ądowej w 2014r. 
uczestniczy ł  również  w szkoleniu „Wzmocnienie mechanizmów wspó łpracy finansowej 
administracji publicznej z organizacjami pozarz ądowymi jako realizatorami zada ń  
publicznych", którego głównym celem by ło opracowanie i upowszechnienie w śród gmin 
i powiatów oraz organizacji pozarz ądowych (NGO) praktycznego podej ścia do wdrażania 
współpracy finansowej poprzez zastosowanie takich instrumentów jak regranting, po życzki, 
poręczenia i gwarancje, inicjatywa lokalna, dotacje inwestycyjne czy tryb ma łych zleceń . 
Celem szczegó łowym szkolenia było: skatalogowane i udost ępnienie wszystkim 
zainteresowanym podmiotom „dobrej praktyki" wspó łpracy finansowej JST-NGO, 
pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu stosowania instrumentów wspó łpracy 
finansowej mi ędzy JST a NGO oraz upowszechnienie efektów projektu w śród przedstawicieli 
JST, NGO i innych zainteresowanych podmiotów, dotyczące korzystania z mechanizmów 
wspó łpracy finansowej. 

Projekt by ł  realizowany w partnerstwie - liderem by ł  Departament Po żytku Publicznego 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo łecznej, a partnerem Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej oraz Ma łopolska Szko ła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. 

W 2014r. Starostwo Powiatowe w Radomsku wraz z Rad ą  Organizacji Pozarz ądowych 
Województwa Łódzkiego oraz organizacjami pozarz ądowymi z terenu Powiatu 
Radomszczańskiego realizowało projekt,, Aktywny Dialog Obywatelski". G łównym celem 
projektu by ło stworzenie nowych cia ł  konsultacyjnych, wsparcie ju ż  istniej ących oraz 
zaplanowanie ich rozwoju. Jedno ze spotka ń  odbyło się  30 września 2014r. w Starostwie 



Powiatowym w Radomsku. Głównym tematem rozmów by ła realizacja projektu, wspó łpraca 
finansowa i pozafinansowa samorz ądu ngo (formy wspó łpracy), tworzenie forów, zespo łów 
zadaniowych, partnerstwa w celu realizacji zada ń  publicznych oraz dalsza wspó łpraca mi ędzy 
samorządem, a organizacjami pozarz ądowymi, w efekcie którego powstan ą  nowe rady 
działalności pożytku publicznego. Projekt by ł  realizowany w ramach programu Obywatele 
dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 

W ramach spotkań  organizowanych przez Wydzia ł  Organizacyjny w 2014 roku 
z organizacjami pozarządowymi odby ło się 	szkolenie „ Grant na lepszy start"- 
Mikrodotacje FIO do 5000 zł . Dotacje przyznawane w trybie otwartego konkursu daj ą  
szansę  lokalnym spo łecznościom i aktywistom na realizacj ę  pomysłów, zakup potrzebnych 
materiałów i sprzętu czy promocj ę  działań  i inicjatyw dla organizacji, grup nieformalnych 
ze wszystkich powiatów województwa łódzkiego. 

Kolejne spotkanie w ramach cyklu spotka ń 	z organizacjami pozarz ądowymi 
organizowanymi przez Wydzia ł  Organizacyjny w 2014 r. odby ło się  9 wrze śnia 2014r., 
na którym przedstawiony zosta ł  projekt Rocznego Programu Wspó łpracy Powiatu 
Radomszczańskiego z organizacjami pózarządowymi na rok 2015, celem konsultacji 
w/w aktu w dniach 3-17 wrze śnia 2014r. 

W dniu 29.10.2014r. uchwałą  Zarządu Powiatu Radomszczańskiego nr 98/2014/IV zosta ła 
utworzona Powiatowa Rada Dzia łalności Pożytku Publicznego. Szczegó łowe zasady reguluje 
uchwała Rady Powiatu Radomszczańskiego nr XLIII/3 I l/2014 w sprawie okre ś lenia 
organizacji i trybu dzia łania Powiatowej Rady Dzia łalności Pożytku Publicznego oraz trybu 
powoływania jej członków. 

Posiedzenia Rady Dzia łalności Pożytku Publicznego w 2014r. odby ły się  dwukrotnie: 
12 listopada i 9 grudnia 2014r. Zosta ły zaopiniowane pozytywnie dwa dokumenty zg łoszone 
przez merytoryczne wydzia ły - Strategia Rozwoju Powiatu Radomszcza ńskiego 2020 
zgłoszona przez Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewn ętrznych i Zamówień  Publicznych 
oraz drugi dokument zg łoszony przez Wydzia ł  Komunikacji „. Zrównoważony rozwój 
publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Radomszcza ńskiego". 

Podejmowane w 2014r. dzia łania i realizowane zadania by ły efektywne 
oraz w wielu przypadkach innowacyjne. W znacznym stopniu przyczyni ły 
się  do nawiązania pozytywnej wspó łpracy pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi a lokalnym samorz ądem. Wzros ła aktywność  organizacji 
pozarządowych, czego dowodem byly liczne inicjatywy maj ące na celu 
poprawę  jakości życia mieszkańców Powiatu Radomszcza ńskiego oraz 
integracji środowisk lokalnych a w szczególno ści powołanie do życia 
Powiatowej Rady Dzia łalności Pożytku Publicznego. 
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Tabela przedstawiaj ąca zadania 
publiczne w 2014r., podmiot, który 

otrzymał  dotacj ę  wraz z kwot ą  
przyznaną  i rozliczoną  w ramach 

dotacji 



Numer Numer Rodzaj Ilość  organizacji Nazwa organizacji Kwota 
zakresu zadania zadania pozarządowych, pozarządowych, przyznana 

które otrzyma ły które wybrane 
dotacj ę  zostały do realizacji rozliczona 

zadania w ramach 
dotacji 

I. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Rozdzia ł  92695 § 2360 
plan : 10.000 zł. 	wykonanie:10.000 z ł. 

I. Współzawodnictwo 
sportowe I LOK Radomsko 500 zł  

2. Współzawodnictwo I UKS ZSP NR.1 
sportowe „ MECHANIK" 4.000 z ł  

Okręgowy Klub 
3. Współzawodnictwo I Strzelectwa 500 zł . 

sportowe Sportowego „10 - 
tka" 

Rekreacja - aktywne I UKS „ Młode 
4. formy spędzania Wilki" Radomsko 2.000 zł  

wolnego czasu  
Rekreacja - aktywne I LOK Radomsko 

5. formy spędzania 2.000 zł . 
wolnego czasu 

Rekreacja - aktywne I LKS 
6. formy spędzania KIETLIN 1.000 zł . 

wolnego czasu 

II. KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO Rozdzia ł  85412 * 2360 
plan 	8.000 zł . 	wykonanie:8.000 z ł.  

Wyjazdowe formy I ZHP Hufiec 
I. wypoczynku dla dzieci i RADOMSKO 8.000 zł . 

m łodzieży zamieszkałej 
w Powiecie 

Radomszczańskim  

____ UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY 



III. I TRADYCJI Rozdział  92195 § 2360 

plan : 16.000 zł . 	wykonanie:15.896,50 z ł. 	zwrot: 103,50 z ł .  
1. Wspieranie organizacji I LOK Radomsko 1.000 z ł . 

wydarzeń  kulturalnych i 
artystycznych na 
terenie Powiatu 

Radomszczańskiego  
2. Zorganizowanie 

powiatowej imprezy Stowarzyszenie 6.000 zł . 
wraz z przedstawieniem Sil Twórczych 

służącym WATAHA w trybie 
upowszechnianiu art. 19a 
tradycji i kultury 

Powiatu 
Radomszczańskiego 
oraz jego _promocji  

Wspieranie organizacji 
3. wydarzeń  kulturalnych i I ZHP Hufiec 

artystycznych na RADOMSKO 2.000 zł. 
terenie Powiatu 

Radomszczańskiego  
4. Wspieranie I Polskie 1.600 zł . 

niskonakładowych, Towarzystwo 
niekomercyjnych, nie Historyczne 
przeznaczonych do Oddział  w zwrot 

sprzedaży wydawnictw Radomsku 103,50 zł. 
i publikacji tematycznie 
związanych z Powiatem 

Radomszczańskim  
5. Wspieranie I Polskie 400 É. 

niskonakładowych, Towarzystwo 
niekomercyjnych, nie Historyczne 
przeznaczonych do Oddzia ł  w 

sprzedaży wydawnictw Radomsku 
i publikacji tematycznie 
związanych z Powiatem 

Radomszczańskim  
Zorganizowanie powiatowej Stowarzyszenia 

6. imprezy wraz z I Rekonstrukcji 
przedstawieniem s ł użącym 
upowszechnianiu tradycji i Historycznych 2.500 zł . 

kultury Powiatu „ZADRUGA 
Radomszczańskiego oraz WIERCZAN" 

jego promocji 

7. Zorganizowanie Stowarzyszenie 
powiatowej imprezy I Pojazdów 2.500 zł . 

wraz z przedstawieniem Militarnych 
służącym ROTA 



upowszechnianiu 
tradycji i kultury 

Powiatu 
Radomszczańskiego 
oraz jego_promocji  

IV. POLITYKA SPOŁECZNA Rozdzia ł  85395 § 2360 
plan: 1.000 zł. 	wykonanie:1.000 z ł. 

I. Promocja idei PCK - Zarząd 
wolontariatu I Rejonowy w 1.000 zł . 

Radomsku 

V. POLITYKA SPOŁECZNA Rozdzia ł  85395 * 2360 
plan: 1.000 z ł . 	wykonanie:1.000 z ł. 

I. Wspieranie działań  na I Stowarzyszenie 1.000 zł . 
rzecz wspó łpracy z Muzyki Chóralnej 

kombatantami CANTABILE 

VI. POMOC SPOŁECZNA Rozdzia ł  85295 § 2360 
plan pierwotny: 15.000 z ł. 
plan po przeniesieniu:10.000 zł. 
kwota niezrealizowana:10.000 z ł.  

I. Prowadzenie O środka O brak ofert 5.000 zł . 
Interwencji Kryzysowej 

ogłoszone 
dwukrotnie  

2. Prowadzenie O środka O brak ofert 5.000 zł . 
Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy ogłoszone  
dwukrotnie  

3. Prowadzenie O brak ofert 5.000 zł . 
mieszkania chronionego kwota 

ogłoszone 
przeniesiona 

do 

dwukrotnie Rozdzial u 
92195*2360 

VII. NAGRODY Rozdzia ł  92695 § 4210 
plan : 3.000 zł . 	wykonanie: 2.997,24 z ł. 

I. Zakup pucharów i nagród rzeczowych. 

VIII. KOMBATANCI Rozdzia ł  75020 § 4300 § 4430 

plan : 2.000 zł. 	wykonanie: 1405,25 zl. 

Plan 51.000 z ł. 	 Wykonanie 40.298,99 A. 



WSKAŹNIKI OCENY REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
Z ORGANIZCJAMI POZARZĄDOWYMI W 2014 ROKU. 

1. Liczba ofert z łożonych w otwartych 24 oferty 
- konkursach ofert  
2. Liczba zawartych umów na realizacj ę  16 umów 

zadań  publicznych 15 umów w ramach otwartych konkursów, I 
umowa w ramach art.19a ustawy o dzia łalności 
pożytku publicznego I o wolontariacie ( Dz.U. 
z 20 lOr. Nr. 234 

3. Liczba umów zerwanych lub 0 
- unieważnionych  
4. Adresaci realizowanych zada ń  Dzieci, miodzież  „ seniorzy oraz 

publicznych mieszkańcy Powiatu Radomszczańskiego 
5. Liczba organizacji pozarz ądowych 11 organizacji 

podejmuj ących zadania publiczne w 
oparciu _odotacje  

6. Liczba osób zaangażowanych w realizacj ę  około 70 osób 
zadań_  publicznych, _w_  tym _wolontariuszy  

7. Wysokość  kwot udzielonych dotacji 36 tyś . 
zwrot w wysokości 103,50 É. 

8. Wielkość  wkładu własnego organizacji 10 % każda z organizacji 
pozarządowych w realizacj ę  zadań  pozarządowych 
publicznych, w tym wk ład pracy 

społecznej  
9. Liczba projektów aktów prawa 1 

miejscowego stanowionych przez Rad ę, Roczny Program Wspólpracy z 
konsultowanych z organizacjami Organizacjami Poza rz ądowymi na 

- pozarządowymi 2014r. 
10. Liczba wspólnie realizowanych zada ń  16 wspólnie realizowanych zada ń  w 

ramach wsparcia samorządu 
powiatowego, 

O wspólnych ofert realizowanych przez 
ngo. 
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