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Przewodnicz ący Rady Powiatu Radomszcza ńskiego
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Dor j"czy: Przed łożenie sprawozdania z realizacji Programu Wspó
z Organizacjami Pozarz ą dowymi za rok 2018.

łpracy

ust.3 ustawy o dzia łalności pożytku publicznego
Zgodnie z art .5 a
i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018r. poz.450,poz.650,poz.723,poz.1365,z 2019r.
poz.37 ) Zarz ąd Powiatu Radomszcza ńskiego przedk łada sprawozdanie
z realizacji Rocznego Programu Wspó łpracy z Organizacjami Pozarządowymi
za rok 2018r.
Zarząd Powiatu zobowi ązany test przed łoży ć Radzie Pcw iatu nie pó źniej ni ż
do3i maja.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU WSPOŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI PROWADZ ĄCYMI
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 2018 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 spo łeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizacj ę
społeczności lokalnych oraz wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych dzia łań
dzięki dobremu rozpoznaniu wyst ępujących potrzeb. Aktywna dzia łalność organizacji
pozarządowych jest czynnikiem scalaj ącym i aktywizuj ącym społeczność lokalną.
Program Współpracy Powiatu Radomszcza ńskiego z organizacjami pozarz ądowymi na 2018
rok zakładał skuteczną realizacj ę zadań publicznych przy zaanga żowaniu sił, wiedzy,
doświadczenia i potencja łu tkwiącego w społeczno ści lokalnej, celem dalszego rozwoju
Powiatu Radomszczańskiego. Niniejszy Program powsta ł w oparciu o wiedz ę i doświadczenie
zarówno pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz powiatowych jednostek
organizacyjnych, jak równie ż organizacji pozarządowych.
Zlecanie zadań publicznych w 2018 r. regulowały następuj ące dokumenty:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.z 2018r. poz.450, z 2019r. poz.37),
2. Uchwała Nr XXXVIJ246/2017 Rady Powiatu Radomszcza ńskiego z dnia 27 października 2017r.
w sprawie uchwalenia,, Rocznego Programu Wspó łpracy 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 2018r."
Zadania realizowane w 2018 roku zosta ły w trakcie ich realizacji skontrolowane na podstawie
wniosku Naczelnika Wydzia łu Organizacyjnego i decyzji Zarz ądu Powiatu
Radomszczańskiego o przeprowadzeniu kontroli realizacji zada ń publicznych
realizowanych przez organizacje pozarz ądowe w 201 8 roku.
Wszystkie organizacje z łożyły sprawozdania końcowe, które zostały sprawdzone i przyj ęte
przez Zarząd Powiatu Radomszcza ńskiego.

Zadania realizowane w ramach Rocznego Programu Wspó łpracy
Powiatu Radomszcza ńskiego z organizacjami pozarz ądowymi
w 201 R r..
Realizacja zada ń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu.

Rekreacja - aktywne Jrrny sp ędzania wolnego czasu na terenie
Powiatu Radornszczań s4iego - „Drugie Dni Otwarte Klubu Karate
RANDORI „.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Klubowi
Karate RANDORI z siedzib ą w Radomsku umową nr 07/2018 zawart ą w dniu 17
kwietnia 201 Xr. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 4.000 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Klub Karate RANDORI z siedzib ą w Radomsku
w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 5.355,83 zł. Kwota dofinansowania stanowi ła
75% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 02 maja do 31 grudnia 2018 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 17 stycznia 2019 r. W ramach realizacji zadania zosta ło
zorganizowane spotkanie - trening karate dla m łodzieży szkolnej z terenu Powiatu
Radomszczańskiego W Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6. Uczestnicy
zaj ęć zapoznali si ę praktycznie z podstawami karate sportowego. Dzia łania obj ęte ofertą
przyczyniły się do wzrostu wiedzy odno śnie teorii i praktyki i zachowania si ę w obszarze
karate tradycyjnego. W efekcie, przyczyni ło się to do upowszechniania i popularyzacji tego
sportu oraz wzrostu zainteresowania t ą dyscypliną sportu wśród młodzieży szkolnej.

Rekreacja - akty wne formy sp ędzania wolnego czasu na terenie
Powiatu Radomszcza ńskiego - Zdrowy Senior III
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Fundacji
Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Ka żdego" z siedzibą w Radomsku
umową nr 13/2018 zawartą w dniu 15 czerwca 2018r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 1.350 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Fundacj ę „ Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla
Każdego" w sprawozdaniu końcowym na kwotę 1.850,00 A. Kwota dofinansowania
stanowiła 76% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 15 czerwca do 15 grudnia 2018 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 15 stycznia 2019r.
W ramach realizacji zadania zosta ła zorganizowana impreza sportowo - rekreacyjna
w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku, dała ona szansę na poprawę kondycji
fizycznej seniorów oraz integracj ę różnych środowisk. Olimpiada Zdrowy Senior dała
szansę na aktywne uczestnictwo w celu utrzymania sp ławności fizycznej.

Rekreacja - aktywne formy sp ędzaniu wolnego czasu na terenie
Powiatu Radomszcza ńskiego:,, HAR Ccup „.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleciło Związkowi
Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko umow ą nr 03/2018 zawart ą w dniu 17 kwietnia
2018r. w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 3.300 złotych.
Całość zadania została wyceniona przez ZHP Hufiec Radomsko w sprawozdaniu
końcowym na kwotę 5.800,00 É. Kwota dofinansowania stanowi ła 70% całkowitych
kosztów jego wykonania. Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania
ustalono w przedziale czasowym od 15 maja do 31 pa ździernika 2018r. Zadanie
wykonano i sprawozdanie ko ńcowe złożono w dniu 29 listopada 2018r.
W ramach realizacji zadania odby ł się w miesiącu październiku odbył się mini
turniej piłki nożnej HARCcup dla dzieci i m łodzieży z Powiatu Radomszczańskiego w Hali
Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6. Zosta ł opracowany plan i zakres dzia łań
oraz regulamin imprezy. W lipcu by ła promocja w postaci ulotek i plakatów. Impreza miała
na celu popularyzację i zachcenie do uprawiania sportu oraz stworzenie pozytywnego
wizerunku harcerza jako osoby aktywnej i rozwijaj ącej umiejętności w różnych
dyscyplinach sportowych.

Rekreacja - aktywne formy spędzania wolnego czasu na terenie

Powiatu Radomszcza ńskiego: „Pierwszy kurs samoobrony dla kobiet" - Klub
Karate RANDORI".
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Klubowi
Karate RANDORI z siedzibą w Radomsku umową nr 10/2018 zawart ą w dniu 18
czerwca 2018r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 1.350 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Klub Karate RANDORI z siedzib ą w Radomsku
w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 1.688,55 zł. Kwota dofinansowania stanowi ła
80 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 14 czerwca do 31 grudnia 2018 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 17 stycznia 2019 r.
W ramach realizacji zadania zosta ł zorganizowany kurs samoobrony karate dla
kobiet z terenu Powiatu Radomszcza ńskiego w Hali Sportowej przy Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 6.Uczestnicy zaj ęć zapoznali si ę praktycznie z podstawami karate
sportowego. Działania obj ęte ofertą przyczyniły się do wzrostu wiedzy odno śnie teorii i
praktyki i zachowania si ę w obszarze karate tradycyjnego oraz technik samoobrony. W
efekcie, przyczyniło się to do upowszechniania i popularyzacji tego sportu oraz wzrostu
zainteresowania tą dyscypliną sportu wśród dorosłych.

Wspieranie i upowszechnianie kultury Jizycznej i sportu - wspó łzawodnictwo
Sportowe.
„100 lat wolna Polska - 8 lat RAP Radomsko „- turniej pi łki nożnej.
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Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Uczniowskiemu
Klubowi Sportowemu „RAP" siedzib ą w Radomsku umową nr 0812018 zawartą w dniu
17 kwietnia 2018 r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 3.600 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Uczniowski Klub Sportowy „RAP" z siedzib ą w Radomsku
w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 5.060,00A. Kwota dofinansowania stanowi ła
80% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 17 kwietnia do 31 maja 2018 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 27 czerwca 2018 r.
W ramach realizacji zadania zosta ł zorganizowany turniej piłki nożnej pod nazwą
„100 lat wolna Polska - 8 lat RAP Radomsko" dla dzieci ze szkół z terenu Powiatu
Radomszczańskiego w Hali Powiatowej w Radomsku. Dzia łania obj ęte ofertą przyczyni ły się
do wzrostu zainteresowania, zachowania si ę na boisku oraz przepisów bezpiecze ństwa
obowiązujących w pi łce nożnej. W efekcie, przyczyni ło się to do upowszechniania i
popularyzacji pi łki nożnej oraz wzrostu zainteresowania t ą dyscypliną sportu wśród dzieci
szkolnej oraz dało szansę na odkrycie młodych talentów.

‚„IV Mistrzostwa Powiatu Radomszcza ńskiego w crosjit"- procedura
uproszczona
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Klubowi
Sportowemu TYTANI Radomsko w Radomsku umową nr 16/2018 zawartą w dniu
06 lipca 2018 r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 2.400 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Klub Sportowy TYTANI Radomsko w Radomsku
w sprawozdaniu końcowym na kwotę 2.900,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi ła
80% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 30 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 28 wrze śnia 2018 r.
W ramach realizacji zadania zosta ły zorganizowane już „IV Mistrzostwa Powiatu
Radomszczańskiego w Crossfit". W trakcie realizowania zadania zosta ła przygotowana sala
i wyposażenie do przeprowadzenia zawodów w Hali Powiatowej w Radomsku. Zadanie
miało na celu zach ęcenie młodzieży do nowej dyscypliny sportowej CROSSFIT a co za tym
idzie budowania świadomości prozdrowotnej w obszarze nawyków żywieniowych i
ruchowych oraz rozwijanie zdrowej rywalizacji.

„III Gala Bokt. ą Puchar St"irost Radom szcza ńskiego „- procedura
uproszczona
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Klubowi
Sportowemu Nokaut Radomsko w Radomsku umow ą nr 17/2018 zawartą w dniu 06
lipca 2018 r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 4.000 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Klub Sportowy Nokaut Radomsko w Radomsku
w sprawozdaniu końcowym na kwotę 4.600,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi ła
90% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 01 października do 31 października 2018 r. Zadanie wykonano
i sprawozdanie ko ńcowe złożono w dniu 09 listopada 2018 r.
W ramach realizacji zadania została zorganizowana,, III Gala Boksu o Puchar Starosty
Radomszczańskiego” w Hali Powiatowej w Radomsku. W trakcie realizowania zadania
została przygotowana sala i wyposa żenie do przeprowadzenia zawodów. Zadanie miało na
celu zachęcenie do aktywnego uprawiania tej dyscypliny sportowej, a co za tym idzie
budowania świadomości ruchowych oraz rozwijanie zdrowej rywalizacji. Gala odby ła się
27 października 2018r.

Realizacja zadaii i zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci
i m łodzieży zan"icszkalej na terenie Powiatu Radomszcza ńskiego:

Wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i m

łodzie ży z terenu Powiatu

Radomszcza ńskiego.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Związkowi
Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko umow ą nr 2/2018 zawart ą w dniu 17 kwietnia
201 8r.w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 8.000 złotych.
Całość zadania została wyceniona przez ZHP Hufiec Radomsko w sprawozdaniu
16.010,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi ła 50 %
końcowym na kwot ę
całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 01 maja do 31 sierpnia 2018 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 28 września 2018 r.
W ramach realizacji zadania odby ł się wypoczynek letni dla dzieci i m łodzieży
w Wilczu i Lucieniu w formie obozów i kolonii. Wypoczynek zosta ł zorganizowany
zarówno dla młodych mieszkańców powiatu zrzeszonych i nie zrzeszonych w ZHP oraz dla
15 osób pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, kryterium
zawarte w tre ści ogłoszenia konkursu. Ka żdy obóz miał swój program, który zawierał
różnorodne formy zabaw, warsztatów i imprez integracyjnych. Do sprawozdania zosta ła
dołączona lista uczestników osób pochodz ących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i
życiowej- 22 osoby. Organizacja letniego wypoczynku przyczyni ła się do zorganizowania
większej grupie młodych osób wypoczynku a co za tym idzie poznania siebie w ró żnych
nowych sytuacjach i poznania swoich mo żliwości.

Realizacja zada ń z zakresu promocji i organizacji wolontariatu:

Promocja idei wolontariatu, aktywizacja m łodzie ży do pracy w wolontariacie:
WOLONTARL4 T JEST OK".
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Polskiemu
Czerwonemu Krzy żowi, Zarząd Rejonowy w Radomsku umową nr 1/2018 zawart ą w dniu
17 kwietnia 2018r. w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę
1.000 złotych. Całość zadania zosta ła wyceniona przez PCK Zarz ąd Rejonowy Radomsko
w sprawozdaniu końcowym na kwotę 1.920,00 É. Kwota dofinansowania stanowi ła
50% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 24 stycznia 2019 r.
zadania odbyły się akcje maj ące na celu promocj ę
W
ramach
realizacji
ach
powiatowych
oraz wyjazd najaktywniejszych wolontariuszy grupy
wolontariatu w szkoł
SIM na zjazdy młodzieży PCK. Tego typu akcje zwi ększają aktywność wśród młodych ludzi
a zarazem kreuj ą modę na wolontariat tak że wśród lokalnej społeczności. Łącznie udało objąć
się programem 50 osób.

Realizacja zada ń z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji:

Wspieranie niskona/dado wyeb, niekomercyjnych, nie przeznaconycli do
sprzeda ży wydawnictw i publikacji tematycznie zwiqzanych z Powiatem
Radomszcza ńskim - publikacja czternastego tomu „Zeszytów
Radomszcza ńslcich „.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleciło Polskiemu
Towarzystwu Historycznemu Oddział w Radomsku umową nr 912018 zawart ą w dniu
14 czerwca 2018r. w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę
1.000 złotych. Całość zadania została wyceniona przez Polskie Towarzystwo Historyczne
- Oddział w Radomsku w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 4.423,09 zł. Kwota
dofinansowania stanowiła 22 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 14 czerwca do 31 lipca 2018r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu Ol sierpnia 2018r.
W ramach realizacji zadania wydrukowano w łącznej ilo ści 250 egzemplarzy
Zeszytów Radomszcza ńskich tom XIV, który ma obj ętość 325 stron. Ksi ążka zawiera
referaty i recenzje oraz liczne fotografie z opisem. Opublikowanie w/w zeszytów spowoduje
zainteresowanie nie tylko starszych mieszka ńców Powiatu Radomszcza źiskiego, ale tak że
mł ode pokolenie dotrze do wiedzy historycznej na temat dziejów powiatu.

Wspieranie nisko mi k ładowych, niekomercjnych, nie przeznaczone/ido
sprzedaży wydawnictw i publikacji terna flcznie zwiqzanyc/i z Powiatem
Radomszcza ńskim
publikacja piętnastego
tomu
„Zeszytów
Radomszca ńskich „.
--

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleciło Polskiemu
Towarzystwu Historycznemu Oddział w Radomsku urnową nr 6/2018 zawart ą w dniu
17 kwietnia 2018r. w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę
2.000 złotych. Całość zadania została wyceniona przez Polskie Towarzystwo Historyczne
- Oddział w Radomsku w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 3.900,00 zł. Kwota
dofinansowania stanowiła 50 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 17 kwietnia do 30 listopada 2018r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 20 grudnia 2018r.
W ramach realizacji zadania wydrukowano w łącznej ilości 300 egzemplarzy
Zeszytów Radomszczańskich tom XV, który ma obj ętość 370 stron. Ksi ążka zawiera referaty
i recenzje. Opublikowanie w/w zeszytów spowoduje zainteresowanie nie tylko starszych
mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego, ale także młode pokolenie dotrze do wiedzy
historycznej na temat dziejów powiatu.

Wspieranie organ izecji wydarze ń kulturalnych i artystycznych
Powiatu Radomszcza ńskiego:
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terenie

Noc Poezji i Muzyki.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę
w/w zadania
zleciło
Stowarzyszeniu Literackiemu „ PONAD" w Radomsku urnow ą nr 12/2018 zawart ą
w dniu 14 czerwca 2018r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 500 złotych. Całość zadania
została
wyceniona przez
Stowarzyszenie Literackie „ PONAD" w Radomsku
w sprawozdaniu końcowym na kwotę 567,38 zł. . Kwota dofinansowania stanowi ła
90% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 14 czerwca do 31 grudnia 2018 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 16 stycznia 2019r.
W ramach realizacji zadania odby ło się wydarzenie „ Noc Poezji i Muzyki" w
dniu 31 sierpnia 2018r. w Bursie Szkolnej. Pierwszego dnia odby ły się spotkania poetycko muzyczne różnych twórców i artystów z ca łej Polski i miało to za zadanie zach ęcić do
obcowania z poezj ą i muzyka ludową . Drugiego dnia odbyła się wycieczka po powiecie
radomszczańskim w celu przybli żenia miejsc tj. Gomunice i Kamie ńsk.

Impreza rekreacyjna z okazji Powiatowego Dnia Dziecka w 2018r.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Stowarzyszeniu
Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA umową nr 05/2018 zawartą w dniu 17
kwietnia 201 8r.w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 2.000
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Stowarzyszenie Sympatyków Pojazdów
Militarnych ROTA w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 2.312,52 zł. Kwota
dofinansowania stanowi ła 90% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 02 maja 2018r. do 31 lipca 2018r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 11 lipca 2018 r.
W ramach realizacji zadania odby ł się pokaz pojazdów i sprz ętu militarnego,
prezentacja strojów mundurowych, przeja żdżki pojazdami wojskowymi. Impreza mia ła
formę pikniku w gminie Kamieńsk i była dostępna dla wszystkich mieszka ńców powiatu
zwłaszcza dla tych najm łodszych i nie tylko.

XXXIII Ogólnopolski Harcerski Festii"al Artysczny - OPAL 2018
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Związkowi
Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko umową nr 04/2018 zawart ą w dniu 17 kwietnia
201 8r.w Radomsku. Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 3.000 złotych.
Całość zadania została wyceniona przez ZHP Hufiec Radomsko w sprawozdaniu
końcowym na kwotę 5.786,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi ła 50 % całkowitych
kosztów jego wykonania. Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania
ustalono w przedziale czasowym od 15 maja do 31 grudnia 2018 r. Zadanie
wykonano i sprawozdanie ko ńcowe złożono w dniu 29 stycznia 2019r.
W ramach realizacji zadania odby ł się festiwal XXXIII OPAL 2018, który miał na
celu ukształtowanie świadomości kulturalnej i artystycznej dzieci i m łodzieży 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 fina łowy
w MDK Radomsko. Organizacja festiwalu przyczyni ła się do promocji powiatu oraz
uwrażliwiono uczestników na kulturę i sztukę w oparciu o nowoczesne metody
wychowawcze i artystyczne.

Popularyzacja pie śni i poezji patriolycznej w śród dzieci i iii łodziey
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Łódzkiej
Organizacji Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju umow ą nr 11/2018 zawartą w dniu
14 czerwca 2018r. w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę
1.000 złotych. Całość zadania została wyceniona przez Łódzką Organizacj ę
Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 3.000,00 zł.
Kwota dofinansowania stanowi ła 70 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 14 czerwca 2018r. do 30 grudnia 2018r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 07 grudnia 2018r.
W ramach realizacji zadania odby ły się cykle konkursów poezji i pieśni patriotycznej
etap powiatowy w MDK Radomsko i wojewódzki oraz reprezentacja na szczeblu centralnym,
który miał na celu ukształtowanie świadomości kulturalnej „ artystycznej i patriotycznej oraz
promocj ę młodych talentów. Organizacja konkursów o tej tematyce przyczyni ła się do
popularyzacji i patriotycznego wychowania m łodzieży oraz uwrażliwiono uczestników na
kulturę i sztukę w oparciu o nowoczesne metody wychowawcze i artystyczne.

„Prezentacja dzia łalności Zespo łów Ludowych z okolic Radomska"
procedura uproszczona

„-

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Stowarzyszeniu
Zespól Ludowy,, Dziepó łianki" z siedzibą w Dziepółć 37 a „ 97-500 Radomsko umow ą nr
15/2018 zawartą w dniu 05 lipca 2018r.w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 1.000 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Zespół Ludowy,, Dziepółianki" w sprawozdaniu ko ńcowym na
kwotę 1.060 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 90 % całkowitych kosztów jego
wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 01 lipca do 25 wrze śnia 2018 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 23 października 2018r.
W ramach realizacji zadania zorganizowano w dniu 28 sierpnia 2018r. przegl ąd
Zespołów Ludowych, które mia ły na celu podniesienie walorów kulturowych, analiz ę
nowych interpretacji utworów dla nowych i sta łych członków zespo łów. Przegląd zakończył
się koncertem finałowym w Zagrodzie Tatarskiej.
„ Spotkanie z

I Warsztaty Typograficzne M łodzieży
Ponadgimnazjalnej

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleciło Stowarzyszeniu
Upowszechniania Wiedzy o Tradycji i Historii Drukarstwa w Radomsku, z siedzib ą
w Radomsku umową nr 18/2018 zawart ą w dniu 07 sierpnia 2018r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 1.000 złotych. Całość zadania

została wyceniona przez stowarzyszenie w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę
1.690,00 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 60% całkowitych kosztów jego
wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 01 wrze śnia do 31 grudnia 2018 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 21 grudnia 2018 r.
W ramach realizacji zadania zosta ł zorganizowany cykl warsztatów drukarskich w
Stowarzyszeniu Upowszechniania Wiedzy o Tradycji i Historii Drukarstwa w Radomsku,
na których młodzież uczyła się typografii - metody druku. Z warsztatów skorzysta ło 40 osób
w wieku szkolnym - podzielonym na grupy. Warsztaty wzbudza ły duże zainteresowanie
wśród młodzieży szkół średnich.

Festiwal Twórczo ści dla Ka żdego
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Fundacji
Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego" z siedzibą w Radomsku
umową nr 14/2018 zawart ą w dniu 15 czerwca 2018r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 500 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Fundacj ę „ Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla
Każdego" w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 1.000,00 É. Kwota dofinansowania
stanowiła 50% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 15 czerwca do 15 grudnia 2018 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 15 stycznia 2019r.
W ramach realizacji zadania zosta ł zorganizowany Festiwal Twórczo ści dla Każdego
w Muzeum w Radomsku. Zadanie mia ło na celu zgłębić rozwój artystyczny seniora jako
mieszkańca Powiatu oraz promocja stylu życia. Finałem projektu był: I Festiwal Twórczości
dla Każdego zorganizowany - 29.XI.2018r.

Prowadzenie w Powiecie Radoi -nszczaíiskim nieodpłatnej pomocy prawnej
w 2018 roku w punktach nieodp łatnej pomocy prawnej.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Radomszcza ńskim w 2018 r. polegało
ma na powierzeniu realizacji nast ępujących zadań:
prowadzenie
nieodpłatnej
1) Zadanie Nr 1 punktu
w miejscowościach: Kobiele Wielkie, Wielgom łyny.

pomocy prawnej

Podmiot wyłoniony do realizacji zadania: Fundacja Studencka „,M łodzi - Młodym",
42-202 Częstochowa ul. Bór 116 - kwota: 60.725,88 zł. Kwota przekazana w toku
realizacji zadania: 60.725,88 z ł.
Liczba udzielonych porad nieodp łatnej pomocy prawnej - 145
punktu
prowadzenie
2) Zadanie Nr 2 w miejscowościach: Kamie ńsk, Ładzice.

nieodpłatnej

pomocy prawnej

Podmiot wyłoniony do realizacji zadania: Fundacja Studencka „M łodzi - Młodym",
42-202Częstochowa,ul.Bór1 16 - kwota: 60.725,88 zł. Kwota przekazana w toku
realizacji zadania: 60.725,88 A.
Liczba udzielonych porad nieodp łatnej pomocy prawnej - 120
prowadzenie
3) Zadanie Nr 3 w miejscowościach: Przedbórz, Gidle.

punktu

nieodpłatnej

pomocy prawnej

Podmiot wyłoniony do realizacji zadania: Fundacja Studencka „M łodzi - Młodym",
42-202Częstochowa..ul.Bórl 16 - kwota: 60.725,88 A. Kwota przekazana w toku
realizacji zadania: 60.725,88 É.
Liczba udzielonych porad nieodpłatnej pomocy prawnej - 191
Łączna liczba udzielonych porad nieodp łatnej pomocy prawnej z 3 punktów prowadzonych
przez organizacje pozarz ądowe - 456 porad.

Zadanie publiczne z zakresu realizacji dzia łań integracji społecznej osób
bezrobotnych korzystaj ących ze
świadcze ń pomocy społecznej
uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2018r. z Miasta
Radomska oraz Miasta i Gminy Przedbórz - Zadanie nadzorowane przez
PUP w Radomsku.
PUP w Radomsku nie ogłasza ł konkursu.
Realizacja zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe łnosprawnych - zadanie nadzorowane przez PCPR w Radomsku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 76/2018N Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14 czerwca
2018 r., na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995) i 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 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz ar14 ust. I pkt 7, art. 5 ust.4
pkt2,art 11 ust. 1 pkt2 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 2018r. poz. 450 z pó źn. zm.), oraz * 2 pkt 2, *
4, * 13 ust. I Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mog ą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926)
oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo łecznej osób niepełnosprawnych
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarz ądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945)
w związku z Uchwałą Nr XXXyI/246120 17 Rady Powiatu Radomszcza ńskiego z dnia

27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu wspó łpracy Powiatu
Radomszczańskiego 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 2018 rok, w dniu 18 czerwca
2018 został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zada ń z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
Rodzaje zadań objętych konkursem
1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepe łnosprawnych w różnych typach placówek.
2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spo łeczno-prawnego oraz udzielanie
informacji na temat przys ługuj ących uprawnie ń, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepe łnosprawnych.
3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zaj ęć, które maj ą na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiej ętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Wysokość środków publicznych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacj ę zadania w 2018 r. wynosiło 40 000,00 zł
(słownie: czterdzie ści tysięcy 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 2018 roku, Zarz ąd Powiatu Radomszcza ńskiego po rozpatrzeniu ofert z łożonych
w związku z Uchwałą Nr 76/2018/V z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie og łoszenia
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zada ń z zakresu rehabilitacji spo łecznej osób
niepełnosprawnych w 2018 r., dokonał wyboru następuj ących ofert:
1. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepe łnosprawnych „KONICZYNKA",
na wsparcie realizacji zadania .„Prowadzenie rehabilitacji osób niepe łnosprawnych
w różnych typach placówek" wraz z udzieleniem dofinansowania na jego realizacj ę
w wysokości: 20 000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepe łnosprawnych „KONICZYNKA",
na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zaj ęć, które
maj ą na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiej ętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych" wraz z udzieleniem
dofinansowania na jego realizacj ę w wysokości: 20000,00 zł.
W dniu 13 sierpnia 2018 r. zosta ły zawarte umowy o realizacj ę zadań.
1. Umowa nr 01/2018 zawarta ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Osób
Niepełnosprawnych „Koniczynka" z siedzib ą w Radomsku na realizacj ę zadania pod
tytułem „Działamy na umysł i ciało aby dużo dobrego się działo" na kwotę 20 000,00
zł. Całość zadania zgodnie ze sprawozdaniem ko ńcowym została oszacowana na kwot ę
24 500,00 É. Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania okre ślono w
terminie 13 sierpnia - 15 grudnia 2018 r. Zadanie wykonano i z łożono sprawozdanie
końcowe w dniu 10 stycznia 2019 r.

W ramach realizacji zadania zosta ła przeprowadzona hydroterapia pod okiem
2 wykwalifikowanych rehabilitantów. Rehabilitacja hydroterapi ą poprawiła
u uczestniczących w niej dzieciach metabolizm organizmu, prac ę serca i układu
krążenia oraz odci ążenie układu ruchu, obniżenie napięcia mięśniowego i ułatwienie
nauki poruszania si ę.
W ramach realizacji zadania 12 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 służyły poprawie funkcjonowania
w sferach: emocjonalnej, poznawczej, spo łecznej i fizycznej. Hipoterapia jest
wieloprofilową formą rehabilitacji, dzięki której oddziałuje się na wiele sfer
jednocześnie: sensoryczn ą, psychiczną, ruchową czy też społeczną.
2. Umowa nr 02/2018 zawarta ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Osób
Niepełnosprawnych „Koniczynka" z siedzib ą w Radomsku na realizacj ę zadania pod
tytułem „Bo życie może być łatwiejsze" na kwotę 20 000,00 A. Całość zadania zgodnie
ze sprawozdaniem ko ńcowym została oszacowana na kwot ę 27 815,00 zł. Zgodnie
z zawartą umową termin wykonania zadania okre ślono w terminie 13 sierpnia - 15
grudnia 2018 r. Zadanie wykonano w okre ślonym w umowie terminie i złożono
sprawozdanie ko ńcowe w dniu 10 stycznia 2019 r.
W ramach realizacji zadania dzia łaniami objęto 35 osób. Przeprowadzono cykl szkole ń
w obszarach: komunikacja, asertywno ść, zarządzanie stresem i emocjami w sytuacjach
trudnych, odkrywanie słabych i mocnych stron i predyspozycji zawodowych.

Wspieranie dzia łań na rzecz współpracy z kombatantami.
W 2018 roku Powiat aktywnie wspó łpracował ze środowiskami kombatanckimi, czego
dowodem był udział w uroczystościach i spotkaniach:
- wyjazd na rocznicow ą uroczystość Bitwa pod Ewiną, w dniu 09.09.2018r.
(zapewnienie środka transportu),
- uroczystość 72. rocznicy zamordowania żołnierzy Konspiracyjnego Wojska
Polskiego, która odbyła się w Bąkowej Górze, w dniu 12.05.2018 r. (zapewnienie
środka transportu),
- uroczystość rocznicowa do Czarnocina, organizowana przez Marsza łka Województwa
Łódzkiego, która odbyła się w dniu 06.06.2018 r. (zapewnienie środka transportu),
- uroczysto ść kombatancka, która odby ła się w dniu 08.09.2018r., w Ciel ętnikach
(zapewnienie środka transportu).

Działania organizowane przez Wydzia ł Organizacyjny z trzecim
sektorem publicznym.
Kolejne spotkanie w ramach cyklu spotka ń z organizacjami pozarz ądowymi
organizowanymi przez Wydzia ł Organizacyjny w 2018 r. odby ło się 13 wrze śnia 2018r.,
na którym przedstawiony został projekt Rocznego Programu Wspó łpracy Powiatu
Radomszczańskiego z organizacjami pozarz ądowymi na rok 2019, celem konsultacji
w/w aktu w dniach 30 sierpnia-1 3 wrze śnia 2018r.

W 2018r. odby ły si ę 3 posiedzenia Rady Dzia łalności Pożytku Publicznego. Zosta ło
podj ętych szereg działań w obszarze wspó łpracy z organizacjami pozarz ądowymi ale na
szczególną uwagę zasługuje w dalszym ci ągu kampania informacyjno - promocyjna I %
pod hasłem:
.Zostaw procent w swym powiecie, niech nie b łąka się po świecie" - to has ło kampanii
informacyjnej zach ęcaj ącej mieszka ńców powiatu do przekazania 1% podatku
dochodowego organizacjom po żytku publicznego dzia łaj ącym na terenie Powiatu
Radomszcza ńskiego, zainicjowana przez Powiatow ą Rad ę Działalności Pożytku
Publicznego i Starostwo Powiatowe organizowane ju ż po raz kolejny.
IV Dzień Organizacji Pozarządowych - Jarmark Powiatowy - 08.09.2018r.
8 września 2018r. w Parku Solidarno ści w Radomsku odby ł się Jarmark Powiatowy
połączony z IV Dniem Organizacji Pozarz ądowych. By ła to okazja co integracji i zapoznania
się z lokalną kulturą zaprezentowan ą przez samorządy, stowarzyszenia i inne organizacje
pozarządowe.
Jarmark rozpocz ęła parada składaj ąca się z reprezentantów gmin, stowarzysze ń
i organizacji powiatu radomszcza ńskiego. Punktualnie o godz. 14.00 wyruszyła przy
akompaniamencie Orkiestry D ętej z Kamieńska i asyście motocykli ze Stowarzyszenia
Czarny z parkingu Galerii Radomsko i przesz ła ulicami miasta a ż do Parku Solidarno ści.
O godzinie 16.00 Starosta Powiatu Radornszcza ńskiego Beata Pokora wraz z Przewodnicz ącą
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Katarzyn ą Chybałą. uroczy ście
otworzyli Jarmark Powiatowy - IV Dzień Organizacji Pozarządowych.
To wielkie świ ęto dla powiatu i działaj ą cych na naszym terenie organizacji i stowarzysze ń .
Blisko 50 z nich pokazało to, czym zajmuj ą się w wolnych chwilach, wystawili swoje
rękodzieło, było można spróbować przygotowanych przez nich przysmaków.
Atrakcj ą był pokaz kulinarny przygotowany przez Piotra Ogi ńskiego, znanego kucharza
i blogera kulinarnego, uczestnika programów telewizyjnych Top Chef i Hell"Kitchen.
Twórca kanału Kocham Gotować i autor ksi ążki o tym samym tytule w ramach kampanii
promocyjnej Stowarzyszenia Polski Ziemniak pokaza ł jak przygotowa ć nowoczesne potrawy.
Na scenie oprócz g łównej gwiazdy - LOKA „ zaprezentowa ły się lokalne zespo ły ludowe: Z
okolic Młyna. S łostowianki. Chrzanowianki i Dwa Janki, Dziepó ł lanki. Kalina ze Strza łkowa.
Swoje wykonania znanych utworów zaprezentowali podopieczni Studia Piosenki
prowadzonego przez Violett ę Ojrzyńską. Dużym zainteresowaniem cieszy ł się pokaz
pojazdów zabytkowych i militarnych.

Podejmowane w 2018r. dzia łania i realizowane zadania by ły efektywne oraz
w wielu przypadkach innowacyjne. W znacznym stopniu przycznily si ę do
nawiązania pozytywnej wspó łpracy pomi ędzy organizacjami
pozarządowymi a lokalnym samorządem. Wzrosła aktywność organizacji
pozarządowych, czego dowodem by ły liczne inicjatywy maj ące na celu
popraw ę jakości życia mieszka ńców Powiatu Radomszcza ńskiego oraz
integracji środowisk lokalnych.
.

Wdi ł i
Oà-

(

gorzacYfl0

ii

Poniższa tabela przedstawia zrealizowany harmonogram term i nów kontroli
i sprawozdań z realizacji zada ń publicznych w 2018 roku.
Rodzaj zadania Termin i miejsce
realizacji zadania
kreacja - aktywne 02.05.18r.— 31.12.18r.
formy spędzania
Radomsko
wolnego czasu na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

1

Organizacja
realizuj ąca
zadanie - -

Termin kontroli
sprawozdania
koń cowego

Klub Karate
RANDORI

Data kontroli:
20.y1. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarząd:
22.VI11.2018r.
Sprawozdanie ko ńcowe
17.1 2019r.
Przyjęcie przez Zarz ąd:
27.11.2019r.

Umowa nr 0712018
Kwota dotacji:
4.000zl.

02.05.18r.- 31.07.18r.
Impreza rekreacyjna z
okazji Dnia Dziecka

Stowarzyszenie
Sympatyków
Pojazdów Militarnych
„ROTA"

Powiat
Radomszczański

Umowa nr 0512018
Kwota dotacji:
2.000zł.

Polskie Towarzystwo
Historyczne w
Radomsku

02.05.18r.-30.l 1.18r.
Wspieranie
niskonakładowych,
niekomercyjnych, nie
przeznaczonych do
sprzedaży
wydawnictw i
publikacji
tematycznie
związanych z
Powiatem
Radomszczańskim

Radomsko
Umowa nr 0912018
Kwota dotacji:
I .000zł.

Wspieranie
organizacji wydarze ń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

15.05.18r.- 31.12.18r.

Promocja idei
wolontariatu,
aktywizacja
młodzieży do pracy
w wolontariacie

17.04.16r.- 31.12.18r I

I

Radomsko

I

Data kontroli:
07.X1 2018r.
Przyjęcie przez Zarząd:
I3.Xl.2018r.
Sprawozdanie końcowe
20.XH. 2018r.
Przyjęcie przez Zarząd:
27.11.2019r

Umowa nr 0412018
Kwota dotacji:
3.000zl.

Data kontroli:
05.XIL 2018r.
Przyjęcie przez Zarząd:
21.X11.2018r.
Sprawozdanie ko ńcowe
29.1. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
27.1I.2019r

Polski Czerwony
Krzyż Zarząd
Rejonowy W
Radomsku

Data kontroli:
21.IX. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarząd:
16.X.2018r.
Sprawozdanie ko ńcowe

ZHP Hufiec
Radomsko

Radomsko

Data kontroli:
30.y. 2018r.
Przyjęcie przez Zarząd:
22.yIlI.20 18r.
Sprawozdanie ko ńcowe
1I.V1l. 2018r.
Przyjęcie przez Zarząd:
23.X.201 8r.

Wyjazdowe formy 0I.05.18r.- 31.08.18r
dla
wypoczynku
Powiat
dzieci i młodzieży z
Radomszczański
terenu Powiatu
Radomszczańskiego

rekreacja - aktywne
formy spędzania
wolnego czasu na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

5.05.18r. —31.lO.18r

Współzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego

0.04.18r. - 31.05.18r
Powiat
Radomszczaiiski

Vspieranie organizacji
wydarzeń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

14.06.18r.- 30.12.18r.

Wspieranie organizacji
wydarzeń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego
wg. art. 19a

Powiat
Radomszczański

Umowa nr 01/2018
Kwota dotacji:
1 .000zI.

24.1. 2019r.
Przyj ęcie przez Zarząd:
27.11.2019r.

ZHP Hufiec
Radomsko

Data kontroli:
08.yHI. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ą d:
22.VII1.2018r.
Sprawozdanie ko ńcowe
28.IX. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
16.X.20I8r.

Umowa nr 02/2018
Kwota dotacji:
8.000zł.

ZHP Hufiec
Radomsko
Umowa nr 0312018
Kwota dotacji:
3.300z1.

Klub Sportowy
„RAP Radomsko"
Umowa nr 0812018
Kwota dotacji:
3.600z1.

Stowarzyszeni
Literackie PONAD

Radomsko
Umowa nr 1212018
Kwota dotacji: 500zł.

01.07.18r.- 25.09.18r.

Zespól Ludowy
Dziepółlanki

Radomsko
Umowa nr 1512018
Kwota dotacji:
1.000zl.

Data kontroli:
1O.X. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
23.X.2018r.
Sprawozdanie ko ń cowe
29.XI. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ą d:
27.11.2019r.

Data kontroli:
16.y. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
22.VIH.2018r.
Sprawozdanie ko ńcowe
27.yI. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
23.X.2018r.

Data kontroli:
27.yl1I. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
16.X.2018r.
Sprawozdanie ko ńcowe
16.1. 2019r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
27.I1.2019r.

Data kontroli:
17.yl11. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
22.y1ll.20I8r.
Sprawozdanie ko ńcowe
23.X. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
13.X1.2018r

kreacja - aktywne
formy sp ędzania
wolnego czasu na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

spieranie organizacji
wydarzeń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego
kreacja - aktywne
formy spędzania
wolnego czasu na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

14.06.18r.- 30.12.18r

Klub Karate
RANDORI

Radomsko
Umowa nr 1012018
Kwota dotacji:
1.350z1.
14.06.18r.- 3012.18r.

LOK Radomsko

Radomsko

Umowa nr 111201
Kwota dotacji:
1 .000zl.

08.05.18r.- 15i2.18r.
Radomsko

Fundacja,, Aktywne
Centrum Edukacji
Uniwersytet Otwarty
dla Każdego
Umowa nr 1312018
Kwota dotacji:

Data kontroli:
17.X.2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
21.XI1.20I8r.
Sprawozdanie ko ńcowe
17.1. 2019r.
Przyj ęcie przez Zarząd:
27.11.2019r.

Data kontroli:
09.X1. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarząd:
13.XI.2018r.
Sprawozdanie ko ńcowe
07.X11. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarząd:
21.X11.2018r.

Data kontroli:
26.IX. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarząd:
23.X.2018r.
Sprawozdanie ko ńcowe
15.1.2019r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
27.1I.2019r

I .350z1.

rspieranie organizacji
wydarzeń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Wspieranie
niskonakładowych,
niekomercyjnych, nie
przeznaczonych do
sprzedaży
wydawnictw i
publikacji
tematycznie
związanych z
Powiatem
Radomszczańskim

01.06.18r.- 15.12.18r.
Radomsko

Fundacja,, Aktywne
Centrum Edukacji
Uniwersytet Otwarty
dla Każdego
Umowa nr 1412018
Kwota dotacji:
500zł.

14.06.18r.-31.07.18r.
Radomsko

Polskie Towarzystwo
Historyczne w
Radomsku
Umowa nr 0612018
Kwota dotacji:
2.000zl.

Data kontroli:
29.X I. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarząd:
21.X11.2018r.
Sprawozdanie ko ńcowe
15.1. 2019r.
Przyj ęcie przez Zarząd:
27.1L2O19r

Data kontroli:
06.yi1. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarząd:
22.yII1.20I8r.
Sprawozdanie końcowe
OI.V III. 2018r.
Przyjęcie przez Zarząd:
16.X.201$r.

Współzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego
- wg. art. 19a

06.07.18r.-31.08.18r.

J"spółzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego
- wg. art. 19a

01.10.18-31.10.2018r.-31.10.2018r.

I

Klub Sportowy
TYTANI Radomsko

Radomsko
Umowa nr 1612018
Kwota dotacji:
2.400z1.

I

Klub Sportowy
Nokaut Radomsko

Radomsko
Umowa nr 1712018
Kwota dotacji:
4.000z1.

01.09.18-31.12.2018r.
Wspieranie
organizacji wydarzeń 1
Radomsko
kulturalnych i
artystycznych na
i
terenie Powiatu
Radomszcza ńskiego

Stowarzyszenie
Upowszechniania
Wiedzy o Tradycji j
Historii Drukarstwa
W Radomsku

I
I

Umowa nr 1812018

Data kontroli:
12.VII. 2018r*
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
22.VIIL2OISr.
Sprawozdanie ko ńcowe
28iX. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
23.X.20 I 8r.
Data kontroli:
25.X. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
I3.u.20I8r.
Sprawozdanie ko ńcowe
09.Xl. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
13.XI.20I8r

Data kontroli:
19.IX. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
23.X.2018r.
Sprawozdanie ko ńcowe
21.XH. 2018r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
27.II.2019r.

Kwota dotacji:
1.000zl.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku.

Kwota 182.177,64 zł. ujęta w Rocznym Programie Współpracy na prowadzenie punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Radomszcza ńskim w 2018r. została w pełni
wykorzystana.
Łączna liczba udzielonych porad nieodp łatnej pomocy prawnej z 3 punktów prowadzonych
przez organizacje pozarz ądowe — 456 porad.
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Tabela przedstawiaj ąca zadania
publiczne w 2018r., podmiot, który
otrzymał dotacj ę wraz z kwot ą
przyznaną i rozliczon ą w ramach
dotacji

Numer
zakresu

1.

Numer
zadania

Rodzaj
zadania

Ilość organizacji
pozarządowych,
które otrzymały
dotację

Nazwa organizacji
pozarządowych,
które wybrane
zostały do realizacji
zadania

Kwota
przyznana
rozliczona
w ramach
dotacji

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Rozdzia ł 92695 § 2360
wykonanie: 20.000 z ł.
plan : 20.000 zł.

Współzawodnictwo
sportowe

2.

Współzawodnictwo
sportowe

1

UKS RAP
RADOMSKO

I

KS
TYTANI
Radomsko
w

3.

Współzawodnictwo
sportowe

4.

5.

6.

7.

Rekreacja - aktywne
formy spędzania
wolnego czasu
Rekreacja - aktywne
formy spędzania
wolnego czasu

2.400 z ł

ramach art.19a

KS
NOKAUT
RADOMSKO
w

3.600 z ł

4.000 zł.

ramach art.19a

Klub Karate
RANDORI

4.000 zł

Klub Karate
RANDORI

1.350 zł.

1

Rekreacja - aktywne
formy spędzania
wolnego czasu

1

Rekreacja - aktywne
formy spędzania
wolnego czasu

1

ZHP Hufiec
RADOMSKO
Fundacja
Aktywne
Centrum
Edukacji „Uniwersytet
Otwarty dla

3.300 zł.
1.350 zi.

Każdego"

II.

KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
POWIATU RADOMSZCZA ŃSKIEGO Rozdział 85412 § 2360
wykonanie:8.000 z ł.
plan : 8.000 zł.

1.

III.

Wyjazdowe formy
wypoczynku dla dzieci
i młodzieży

1

ZHP Hufiec
RADOMSKO

8.000 zŁ

UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY
I TRADYCJI Rozdział 92195 * 2360
plan: 12.000 z ł.
1.

2.

3.

4.

wykonanie: 12.000 z ł.

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego
Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

I

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszcza ńskiego

I

Wspieranie
niskonakładowych.
niekomercyjnych, nie
przeznaczonych do
sprzedaży wydawnictw
i publikacji
tematycznie
związanych z
Powiatem

2

LOK Radomsko

1.000 zł.

Stowarzyszenie
Zespół Ludowy
„ Dziepóllanki"

1.000 z ł.

w ramach art.19a

ZHP Hufiec
RADOMSKO

Polskie
Towarzystwo
Historyczne
Oddzial w
Radomsku - 2
oferty w ramach
zadania

3.000 z ł.

3.000 zł.

Radomszczańskim
5.

6.

7.

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Wspieranie organizacji

I

I

1

wydarzen kulturalnych
1 artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Fundacja
Aktywne
Centrum
Edukacji.„Uniwersytet
Otwarty dla
Każdego"
Stowarzyszenie
Upowszechniania
Wiedzy o
Tradycji i
Historii
1
Drukarstwa w
Radomsku
Stowarzyszenie
Pojazdów
Militarnych
ROTA

500 zł.

1.000 zł.

2.000 A.

8.
Wspieranie organizacji
wydarzen kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego
IV.

-

iŁ

POLITYKA SPO ŁECZNA Rozdzia ł 85395 * 2360
plan: 1.000 zł.
wykonanie:1.000 zł.

1.

VII.

Stowarzyszenie
Literackie
PONAD

Promocja idei
wolontariatu

1

PCK - Zarz ąd
Rejonowy w
Radomsku

1.000 z ł .

NAGRODY Rozdzia ł 92695 § 4190
wykonanie: 1.600,06 zi.
plan : 5.000 zł.
I. Zakup pucharów i nagród rzeczowych w dziedzinie sportu.

VIII.

Organizacja IV Powiatowego l)nia Organizacji Pozarz ądowych - Jarmark
Powiatowy
plan: 12.000 zł.

wykonanie: 12.000,00 z ł.

Kwota - 5.321,66 z ł. - środki wydatkowane przez Wydzia ł Organizacyjny.
Kwota - 6.677,34 zł. - środki przekazane i wydatkowane przez Referat ds. Komunikacji
Społecznej, Medialnej i Promocji Powiatu.

IX.

KOMBATANCI Rozdzia ł 75020 § 4300 § 4430
plan : 3.000 A.

wykonanie: 1.643,04 A.

1.Plan 64.000,00 zł.
Kwoty niewykorzystane
3.399,94 zł - nagrody.
1.356,96 zł - wspó łpraca ze środowiskami kombatanckimi.
Kwota 3.000 zŁ po unieważnieniu ogłoszonego konkursu na zadanie ..Wydawnictwo
promuj ące Powiat Radomszcza ń ski decyzj ą Zarządu w dniu 04.04.2018r. została
przekazana do Referatu ds. Komunikacji Spo łecznej, Medialnej i Promocji Powiatu na
publikacj ę albumu oko1iczno ścio\ego zwi ązanego z XX - leciem Powiatu
Radomszczańskiego. Opracowanie albumu Starostwo Powiatowe w Radomsku, grafika
i wydanie Drukarnia Braci Kami ńskich.

Wykonanie 56.243,10 z ł.:
- Wysoko ść kwot udzielonych dotacji: 41.000 tyś,
- Nagrody rzeczowe w dziedzinie sportu: 1.600,06z1,
- Współpraca ze środowiskami kombatanckimi: 1.643,04 zł.,
IV Powiatow" Dzie ń Organizacji Pozarządowych - Jarmark Powiatowy -12.000 zł.

2.Zadanie publiczne z zakresu realizacji dzia ła ń integracji spo łecznej osób
bezrobotnych korzystaj ących ze
świadcze ń pomocy spo łecznej
uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2018r. z Miasta
Radomska oraz Miasta i Gminy Przedbórz.
Plan: 17. 000,00 zł.
wykonanie : O
3. Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Radomszcza ńskim.
Plan: 182.177,64
wykonanie: 182.177,64 zł.
przez ngo, zrealizowane w trybie okre ślonym w ustawie.

4. Zadania z zakresu działa ń na rzecz osób niepełnosprawnych
finansowanego ze środków Pa ń stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Plan : 40. 000,00 zł.

wykonanie :40.000,00
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WSKAŹNIKI OCENY REALIZACJI PROGRAMU WSPÓ ŁPRACY
Z ORGANIZCJAMI POZARZĄDOWYMI W 2018 ROKU.

Liczba ofert zł onych w otwartych
konkursach ofert
Liczba zawartych umów na realizacj ę
zadań publicznych

1.
2.

T

-

22 oferty
18 umów

15 umów w ramach otwartych konkursów. 3
umowy w ramach arti9a ustawy o dzia łalności

pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.IJ.
z2018r.poz.450)

Liczba umów zerwanych lub
0
unieważnionych
Adresaci realizowanych zada ń
4.
Dzieci, m łodzież , seniorzy oraz
publicznych
mieszka ńcy Powiatu Radomszcza ńskig
4
D.
Liczba organizacji pozarządowych
13 organizacji
podejmujących zadania publiczne w
oparciu o dotacje
6. Liczba osób zaanga żowanych w realizacj ę
około 150 osób
zadań_publicznych. _w tym wolontariuszy
Wysokość kwot udzielonych dotacji
7.
41.000 tyś.
3.

Wielkość wkładu własnego organizacji
pozarządowych w realizacj ę zadań
publicznych, w tym wkład pracy
społecznej
Liczba projektów aktów prawa
miejscowego stanowionych przez Rad ę,
konsultowanych z organizacjami
pozarządowymi
Liczba wspólnie realizowanych zadań

9.

10.

}

I

10 % każda z organizacji
pozarządowych

1
Roczny Program Wspó łpracy z
Organizacjami Pozarządowymi na
2018r.
18 wspólnie realizowanych zada ń w
ramach wsparcia samorz ądu
powiatowego,
O wspólnych ofert realizowanych przez
ngo.

Przygotowala i opracowała: Edyta Woldan - Cebula.

