SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU WSPO ŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO O KTORYCH
MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIAŁALNOSCI POZYTKU
PUBLICZNEGO
10 WOLONTARIACIE
ZA 2019 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
społecznoś ci lokalnych oraz wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych dzia łań
dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb. Aktywna działalność organizacji
pozarządowych jest czynnikiem scalaj ącym i aktywizuj ącym społeczność lokalną.
Program Współpracy Powiatu Radomszcza ńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019
rok zakładał skuteczną realizacj ę zadań publicznych przy zaanga żowaniu sił, wiedzy,
doświadczenia i potencjału tkwiącego w społeczności 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 2019 r. regulowały następuj ące dokumenty:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2019r. poz.688, poz. 1 570,poz.2020).
2. Uchwała Nr XLVIII/340/2018 Rady Powiatu Radomszcza ńskiego z dnia 19 października 2018r.

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 2019r."
Zadania realizowane w 2019 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 2019roku.
Wszystkie organizacje złożyły sprawozdania ko ńcowe, które zostały sprawdzone i przyj ęte
przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego.

Zadania realizowane w ramach Rocznego Programu Wspó łpracy
Powiatu Radomszcza ń skiego z organizacjami pozarzą dowymi
w 2019 r

Realizacja zada ń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

i sportu.

Rekreacja - aktywne formy sp ędzania wolnego czasu na terenie
Powiatu Radomszcza ńskiego: „ Drugi kurs samoobrony dla kobiet „- Klub
Karate RANDORI".
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Klubowi
Karate RANDORI z siedzib ą w Radomsku umową nr 08/2019 zawart ą w dniu 29 maja
2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 2.500 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Klub Karate RANDORI z siedzib ą w Radomsku
w sprawozdaniu końcowym na kwotę 2.897,97 É. Kwota dofinansowania stanowi ła
90 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 29 maja do 31 grudnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 30 stycznia 2020 r.
W ramach realizacji zadania zosta ł zorganizowany kurs samoobrony karate dla
kobiet z terenu Powiatu Radomszczańskiego w Hali Sportowej przy Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 6.Uczestnicy zaj ęć zapoznali się praktycznie z podstawami karate
sportowego. Działania obj ęte ofertą przyczyniły się do wzrostu wiedzy odno śnie teorii
i praktyki i zachowania się w obszarze karate tradycyjnego oraz technik samoobrony. W
efekcie, przyczyni ło się to do upowszechniania i popularyzacji tego sportu oraz wzrostu
zainteresowania tą dyscypliną sportu wśród dorosłych.

Rekreacja - aktywne formy sp ędzania wolnego czasu na terenie
Powiatu Radomszcza ńskiego - Zdrowy Senior IV
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Fundacji
Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Ka żdego" z siedzib ą w Radomsku
umową nr 11/2019 zawart ą w dniu 29 maja 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 2.500 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Fundacj ę „ Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla
Każdego" w sprawozdaniu końcowym na kwotę 3.304,24 zł. Kwota dofinansowania
stanowiła 60 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 29 maja do 15 grudnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 15 stycznia 2020r.
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.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - wspó
sportowe:,, VIHARccup",

łzawodnictwo

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Związkowi
Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko umową nr 5/2019 zawart ą w dniu 14 maja
2019r. w Radomsku. Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 2.000 złotych.
Całość zadania została wyceniona przez ZHP Hufiec Radomsko w sprawozdaniu
końcowym na kwotę 4.000,00 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 50% całkowitych
kosztów jego wykonania. Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania
ustalono w przedziale czasowym od 14 maja do 31 grudnia 2019r. Zadanie wykonano
i sprawozdanie końcowe złożono w dniu 30 stycznia 2019r.
W ramach realizacji zadania odby ł się w miesiącu październiku odbył się mini
turniej piłki nożnej HARCcup dla dzieci i młodzieży z Powiatu Radomszcza ńskiego w Hali
Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6. Zosta ł opracowany plan i zakres działań
oraz regulamin imprezy. W lipcu by ła promocja w postaci ulotek i plakatów. Impreza mia ła
na celu popularyzacj ę i zachcenie do uprawiania sportu oraz stworzenie pozytywnego
wizerunku harcerza jako osoby aktywnej i rozwijaj ącej umiej ętności w różnych
dyscyplinach sportowych.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - wspó łzawodnictwo
sportowe: „ Trzecie Dni Otwarte Klub tą Karate RANDORI"
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Klubowi
Karate RANDORI z siedzibą w Radomsku umową nr 09/2019 zawart ą w dniu 29 maja
2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 1.000 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Klub Karate RANDORI z siedzib ą w Radomsku
w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 1.120,64 zł. Kwota, dofinansowania stanowi ła
90% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 29 maja do 31 grudnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 30 stycznia 2020 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
zajęć 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.

Wspieranie i upowszechnianie kultuiyjizycznej i sportu - wspó łzawodnictwo
sportowe,, V Mistrzostwa Powiatu Radomszcza ńskiego w Crossjit"
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Klubowi
Sportowemu TYTANI Radomsko w Radomsku umową nr 03/2019 zawart ą w dniu
14 maja 2019 r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 2.000 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Klub Sportowy TYTAN! Radomsko w Radomsku
w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 2.250,00 A. Kwota dofinansowania stanowi ła
80% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od Ol maja do 31 sierpnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 30 wrze śnia 2019 r.
W ramach realizacji zadania zosta ły zorganizowane już „V 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 zachęcenie młodzieży do nowej dyscypliny sportowej CROSSFIT a co za tym
idzie budowania świadomości prozdrowotnej w obszarze nawyków żywieniowych
i ruchowych oraz rozwijanie zdrowej rywalizacji.

Realizacja zada ń w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci
i m łodzieży zamieszka łej na terenie Powiatu Radomszcza ńskiego:

Wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i m

łodzie ży z terenu Powiatu

Rudomszcza ńskiego.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Związkowi
Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko umow ą nr 4/2019 zawartą w dniu 14 maja
201 9r.w Radomsku. Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 8.000 złotych.
Całość zadania została wyceniona przez ZHP Hufiec Radomsko w sprawozdaniu
końcowym na kwotę 20.140,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi ła 40 % całkowitych
kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 14 maja do 31 sierpnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 27 wrze śnia 2019 r.
W ramach realizacji zadania odby ł się wypoczynek letni dla dzieci i m łodzieży
w Wilcza 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. 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- 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 upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji:

Wspieranie niskonak ładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do
sprzeda ży wydawnictw i publikacji tematycznie zwiqzanych z Powiatem
- publikacja szesnastego
tomu „Zeszytów
Radomszcza ńskim
Radomszcza ńskich „.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Polskiemu
Towarzystwu Historycznemu Oddzia ł w Radomsku umową nr 7/2019 zawart ą w dniu
29 maja 2019r. w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 1.500
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 6.295,80 zł . Kwota
dofinansowania stanowi ła 24 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 29 maja do 30 pa ździernika 2019r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 07 listopada 2019r.
W ramach realizacji zadania wydrukowano w łącznej ilości 350 egzemplarzy
Zeszytów Radomszcza ńskich tom XVI, który ma obj ętość 350 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 ńskiego, ale także
młode pokolenie dotrze do wiedzy historycznej na temat dziejów powiatu.

Wspieranie niskonak ładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do
sprzeda ży wydawnictw i publikacji tematycznie zwiqzanych z Powiatem
Radomszcza ńskim - Radomszcza ńskie Per ły Powiatu - szlakiem naszych
przodków cz.2.
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 13/2019 zawart ą w dniu 29 maja 2019r. 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 1.061,64 zł. Kwota dofinansowania
stanowiła 50% całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 29 maja do 15 grudnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 15 stycznia 2020r.
W ramach realizacji zadania zosta ła wydana publikacja Radomszcza ńskie Perły
Powiatu - szlakiem naszych przodków Cz. 2, pokazuj ąca piękno powiatu, jego walory
i bogactwo naturalne.

Wspieranie organizacji wydarze ń kulturalnych i artystycznych na teren/e
Powiatu Radomszcza ńskiego:
Wydanie tomiku poezji „ W Powiecie Radomszcza
warsztatów poetyckich.

kim"
w rama ciz
ńs

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę
w/w zadania
zleciło
Stowarzyszeniu Literackiemu „ PONAD" w Radomsku umow ą nr 112019 zawartą w dniu
14 maja 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 1.500 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez
Stowarzyszenie Literackie „ PONAD" w Radomsku
w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 1.759,57 zł.. Kwota dofinansowania stanowi ła
86 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 14 maja do 31 października 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 30 pa ździernika 2019 r.
W ramach realizacji zadania wydrukowano w łącznej ilości 200 egzemplarzy
tomików poezji „ który ma obj ętość 36 stron. Tomik zawiera wiersze poetów nie tylko z
terenu powiatu radomszczań skiego, opublikowanie w/w pozycji spowoduje zainteresowanie
nie tylko starszych mieszka ńców Powiatu Radomszczańskiego, ale także młode pokolenie
będzie miało szansę na obcowanie z literaturą „ wzbogaci j ęzyk i pozna tajniki pisania
wierszy.

Wystawa i pokaz dynamiczny pojazdów militarnych podczas Powiatowego
Dnia Dziecka w 2019r.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę
w/w zadania
zleciło
Stowarzyszeniu Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA umow ą nr 02/2019 zawart ą
w dniu 14 maja 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 2.000 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Stowarzyszenie Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA
w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 2.241,84 É. Kwota dofinansowania stanowi ła
89 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 14 maja 2019r. do 31 lipca 2019r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 01 lipca 2019 r.
W ramach realizacji zadania odby ł się pokaz pojazdów i sprzętu militarnego,
prezentacja strojów mundurowych, przeja żdżki pojazdami wojskowymi. Wystawa i pokaz
tego typu pojazdów dała szansę na zapoznanie si ę z historią oraz kulturą związaną z polską
armią. Impreza miała formę pikniku i była dostępna dla wszystkich mieszka ńców powiatu
zwłaszcza tych najmłodszych i nie tylko.

XXXIV Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny - OPAL 2019
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleci ło Związkowi
Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko umową nr 6/2019 zawart ą w dniu 22 maja
2019r.w Radomsku. Na wspó łfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 3.000 złotych.
Całość zadania została wyceniona przez ZHP Hufiec Radomsko w sprawozdaniu
końcowym na kwotę 4.860,00 zł. Kwota dofinansowania stanowi ła 60 % całkowitych
kosztów jego wykonania. Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania
ustalono w przedziale czasowym od 22 maja do 31 grudnia 2019 r. Zadanie
wykonano i sprawozdanie ko ńcowe złożono w dniu 30 stycznia 2020r.
W ramach realizacji zadania odby ł się festiwal XXXIV OPAL 2019, 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 odby ły 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.

,,Prezentacja dzia łalności Zespo łów Ludowych z okolic Radomska"
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleciło Stowarzyszeniu
Zespół Ludowy,, Dziepółlanki" z siedzib ą w Dziepółć 37 a, 97-500 Radomsko umową nr
15/2019 zawartą w dniu 05 czerwca 2019r.w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 2.000 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Zespó ł Ludowy,, Dziepółlanki" w sprawozdaniu ko ńcowym na
kwotę 2.181,52 zŁ Kwota dofinansowania stanowi ła 90 % całkowitych kosztów jego
wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 01 lipca do 25 wrze śnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 18 października 2019r.
W ramach realizacji zadania zorganizowano przegl ąd Zespołów Ludowych, które
miały na celu podniesienie walorów kulturowych, analiz ę nowych interpretacji utworów dla
nowych i stałych członków zespołów.
Spotkanie z Typografi ą "- II Warsztaty Typograficzne Miodzie ży
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 10/2019 zawart ą w dniu 25 maja 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 1.800 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez stowarzyszenie w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę
2.003,57 É. Kwota dofinansowania stanowi ła 90% całkowitych kosztów jego
wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 25 maja do 31 grudnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie

końcowe złożono w dniu 31 grudnia 2019 r.
W ramach realizacji zadania zosta ł zorganizowany cykl warsztatów drukarskich 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 w śród
młodzieży szkół średnich.

Festiwal Twórczo ści dla Ka żdego
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę
w/w zadania
zleciło Fundacji
Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Ka żdego" z siedzib ą w Radomsku
umową nr 12/2019 zawart ą w dniu 29 maja 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 1.000 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Fundacj ę „ Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla
Każdego" w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 1.602,85 zi. Kwota dofinansowania
stanowiła 65 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 29 maja do 15 grudnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 15 stycznia 2020r.
W ramach realizacji zadania zosta ł zorganizowany Festiwal Twórczo ści dla Każdego.
Zadanie miało na celu zgłębić rozwój artystyczny seniora jako mieszka ńca Powiatu oraz
promocja stylu życia. Finałem projektu by ł : II Festiwal Twórczo ści dla Każdego
zorganizowany - 20.XII.2019r.

Zaskakuj mnie ta ń cem i ś piewem - warsztaty.
w/w zadania
zleci ło
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę
Radomszczańskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku z siedzib ą w Radomsku umową
nr 14/2019 zawart ą w dniu 29 maja 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 700 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Radomszcza ński Uniwersytet Trzeciego Wieku w sprawozdaniu
końcowym na kwot ę 1.108,24 z ł. Kwota dofinansowania stanowi ła 70% całkowitych
kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawart ą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 29 maja do 15 grudnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 15 stycznia 2020r.
W ramach realizacji zadania zosta ły zorganizowane warsztaty senioralne, które da ły
szansę na integracj ę młodego pokolenia i seniorów oraz integracj ę różnych środowisk.
Warsztaty z dziedziny teatru, fotografii, muzyki i r ękodzieła artystycznego pokaza ły szansę
na aktywne uczestnictwo Seniora w jesieni życia.

„Przeglą d Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej „- w ramach procedury
uproszczonej.
w/w zadania
zleci ło
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę
Stowarzyszeniu,, ZIEMIA RADOMSZCZANSKA", z siedzibą w Radomsku, umową
nr 16/2019 zawart ą w dniu 29 sierpnia 2019r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 1.500 złotych. Całość zadania

została wyceniona przez Stowarzyszenie,, ZIEMIA RADOMSZCZAŃSKA", z siedzibą
w Radomsku w sprawozdaniu ko ńcowym na kwotę 2.000,00 zł.. Kwota dofinansowania
stanowiła 90 % całkowitych kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 29 sierpnia do 28 wrze śnia 2019 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 25 października 2019 r.
W ramach realizacji zadania odby ł się Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej
w dniu 08 wrze śnia 2019r. na Ewinie. Przegl ąd miał na celu rozbudzi ć ambicje młodych
ludzi-Polaków do wolnej Polski.

Koncert na Święto Niepodległości.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę w/w zadania zleciło Stowarzyszeniu
Orkiestra D ęta Expresja, umową nr 17/2019 zawartą w dniu 19 września 2019r.
w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sum ę 3.000 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Stowarzyszenie Orkiestra D ęta Expresja w sprawozdaniu
końcowym na kwotę 3.346,01 É. Kwota dofinansowania stanowi ła 80% całkowitych
kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 19 września 2019r. do 11 listopada 2019r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 11 grudnia 2019r.
W ramach realizacji zadania odby ł się koncert na Święto Niepodległości w dniu 11
listopada 2019r. w miejscowości Maluszyn, który miał na celu ukształtowanie świadomości
kulturalnej, artystycznej i patriotycznej oraz promocj ę młodych talentów. Organizacja
koncertu przyczyni ła się do popularyzacji i patriotycznego wychowania m łodzieży
i dorosłych.

XI Spotkania chóralne

-

15-1ecie chóru Cantabile.

w/w zadania
zleciło
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizacj ę
Stowarzyszeniu Muzyki Chóralnej CANTABILE z siedzib ą w Radomsku umową nr
18/2019 zawartą w dniu 15 października 201 9r.w Radomsku.
Na finansowanie zadania przeznaczono sum ę 1.500 złotych. Całość zadania
została wyceniona przez Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej CANTABILE w sprawozdaniu
końcowym na kwotę 1.500 zi. Kwota dofinansowania stanowi ła 100% całkowitych
kosztów jego wykonania.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 15 października do 15 grudnia 2019 r. Zadanie wykonano
i sprawozdanie końcowe złożono w dniu 15 stycznia 2020 r. W ramach realizacji zadania
zorganizowano w dniu 26 pa ździernika 2019r. koncert w Miejskim Domu Kultury
w Radomsku w ramach jubileuszu chóru - 15 lat na scenie. Uroczysto ść była ważnym
wydarzeniem artystycznym, pokaza ła dotychczasowy. dorobek Cantabile. Wst ęp na to
wydarzenie był bezpłatny dla wszystkich mieszka ńców powiatu.

Wspieranie dzia ła ń na rzecz wspó łpracy z kombatantami.
Realizacja zadań następuje na podstawie bie żących potrzeb środowisk kombatanckich.
W 2019 roku Powiat aktywnie współpracował ze środowiskami kombatanckimi, czego
dowodem był udział w uroczystościach i spotkaniach:
- wyjazd na rocznicow ą uroczysto ść Bitwa pod Ewiną, w dniu 08.09.2019r.
(zapewnienie środka transportu),
- uroczystość 73. rocznicy zamordowania żołnierzy Konspiracyjnego Wojska
Polskiego, która odbyła się w Bąkowej Górze, w dniu 11.05.2019r. (zapewnienie
środka transportu),
- uroczysto ść rocznicowa utworzenia Dywizji Piechoty w Cz ęstochowie, która odbyła
się w dniu 15.06.2019r. (zapewnienie środka transportu).

Działania organizowane przez Wydzia ł Organizacyjny z trzecim
sektorem publicznym.
Kolejne spotkanie w ramach cyklu spotka ń z organizacjami pozarządowymi
organizowanymi przez Wydział Organizacyjny w 2019 r. odbyło się 17 września 2019r.,
na którym przedstawiony został projekt Rocznego Programu Wspólpracy Powiatu
Radomszcza ńskiego z organizacjami pozarz ądowymi na rok 2020, celem konsultacji
w/w aktu w dniach 05 - 1 9wrze śnia 2019r.
W 2019r. odbyły się 3 posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zostało
podjętych szereg działań w obszarze współpracy z organizacjami pozarz ądowymi, ale na
szczególną uwagę zasługuje kontynuowana przez Starostwo Powiatowe kampania
informacyjno - promocyjna 1 % pod hasł em :„Zostaw procent w swym powiecie, niech
nie błąka się po świecie" - to has ło kampanii informacyjnej zach ęcającej mieszkańców
powiatu do przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom po żytku publicznego
działaj ącym na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku w dniu 25 października
2019r. zakończyła swoją działalność i kadencyjno ść na lata 2016-2019.
Zgodnie z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia łalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019r. poz.37) utworzenie gminnej/ powiatowej rady
działalności pożytku publicznego poprzez og łoszenie naboru na kolejną jej kadencję, wymaga
złożenia wniosku co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, prowadz ących działalność na terenie danej gminy/powiatu.
W związku z powyższym wyłonienie członków do Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Radomsku nie było możliwe, ze względu na brak wniosków 5 organizacji
pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy,
prowadz ących działalność na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku zako ńczyła swoją
działalność na terenie Powiatu Radomszczańskiego.

V Dzie ń Oranizacji Pozarz ą dowych - 08.09.2019r.
V Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych odbył się w niedzielę 08 września 2019 r. na
terenie Zagrody Tatarskiej w Radomsku w godz. 14— 18.
Impreza odbywała się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019. Starostwo Powiatowe
w Radomsku również uczestniczyło w tym wydarzeniu.
V Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych to już cykliczna impreza w Powiecie
Radomszczańskim organizowana po raz kolejny, na której przedstawiciele III sektora mogli
się spotkać i zaprezentować realizowane przez siebie dzia łania, a także pozyskać nowych
członków i wolontariuszy. Celem imprezy była prezentacja potencja łu i dorobku organizacji
pozarządowych, promowanie ich ró żnorodności oraz integracja środowiska III sektora
Powiatu Radomszcza ńskiego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2019.
Podejmowane w 2019r. działania i realizowane zadania by ły efektywne oraz w wielu
przypadkach innowacyjne. W znacznym stopniu przyczyni ły się do nawiązania pozytywnej
współpracy pomiędzy organizacjami pozarz ądowymi a lokalnym samorządem.
Wzrosła aktywność organizacji pozarządowych, czego dowodem by ły liczne inicjatywy
maj ące na celu poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego oraz
integracji środowisk lokalnych. Wzrosła również liczba rejestrowanych organizacji
pozarządowych, obecnie liczba stowarzysze ń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym
wynosi 255 w tym: stowarzysze ń zarejestrowanych w KRS - 120 organizacji, fundacji - 36,
kluby sportowe —67, stowarzyszenia zwyk łe - 35.
Prowadzenie w Powiecie Radomszcza ń skirn nieodp łatnej pomocy prawnej
w 2019 roku w punktach nieodp łatnej pomocy prawnej.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Radomszcza ńskim w 2019r. polegało
na powierzeniu realizacji zadań w następujących punktach:
1) Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowo ściach: Kobicie
Wielkie i Wielgomlyny, Kamie ńsk i Ładzice, Przedbórz i Gidie.
Podmiot wyłoniony do realizacji zadania: Fundacja Studencka „Młodzi - Młodym",
42-202 Częstochowa ul. Bór 116 - kwota: 190.080,00 zł. „ w tym kwota 180.180,00 z ł
na zadania z zakresu nieodp łatnej pomoc „ prawnej oraz kwota 9.900 z ł na zadania
z zakresu edukacji prawnej.
Liczba udzielonych porad nieodp łatnej pomocy prawnej - 1188 porad
Łączna liczba udzielonych porad nieodp łatnej pomocy prawnej z 3 punktów prowadzonych
przez organizacje pozarz ądowe - 388 porad z 1188 ogó łem.
W ramach zadań z zakresu edukacji prawnej odby ły się:
1. Spotkania edukacyjne dla dzieci / m łodzieży (II Liceum Ogólnokształcące),
2. Spotkania edukacyjne dla Seniorów,
3. Wydanie i rozpowszechnienie broszury informacyjnej dotycz ącej zagadnień prawnych.

Sprawozdanie z realizacji zada ń publicznych obj ętych Programem
Współpracy z organizacjami pozarz ądowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok - zadanie
nadzorowane przez PCPR w Radomsku.
1. Realizacja zadania z zakresu działań na rzecz osób niepelnosprawnych finansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

Zgodnie z Uchwałą Nr 80/2019N1 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17 lipca
2019 r., na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z pó źn.zm.) i art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych(Dz.U.z2019r.poz.1172z pó źn.zm.) 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 2019r. poz.
688 z późn. zm .), oraz * 2 pkt 2, § 4, § 13 ust. 1 Rozporz ądzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okre ślenia rodzajów zadań powiatu, które
mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) oraz Rozporz ądzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zada ń z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) w zwi ązku z Uchwałą Nr XL VIII/340/2018 Rady
Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie uchwalenia
„Programu wspó łpracy Powiatu Radomszczańskiego 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 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2019 rok, w dniu 17 lipca 2019r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji
zadań z zakresu rehabilitacji spo łecznej osób niepełnosprawnych w 2019 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.
W ramach konkursu w zadaniu nr 1 wp łynęła jedna oferta Stowarzyszenia Rodziców
i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „KONICZYNKA", w zadaniu nr 2 i nr 3 nie
wpłynęła żadna oferta.
Wysokość środków publicznych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacj ę zadania w 2019 r. wynosiło 39 985,00 zł
(słownie: trzydzie ści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 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 2019 roku, Zarząd Powiatu Radomszczańskiego po rozpatrzeniu ofert z łożonych
w związku z Uchwałą Nr 80/201 9/VI z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie og łoszenia otwartego
konkursu ofert na zlecenie realizacji zada ń z zakresu rehabilitacji spo łecznej osób
niepełnosprawnych w 2019 r., dokona ł wyboru następujących ofert:
1. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ,KONICZYNKA",
na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie rehabilitacji osób niepe łnosprawnych
w różnych typach placówek" wraz z udzieleniem dofinansowania na jego realizacj ę
w wysokości: 39 985,00 zł,
W dniu 29 sierpnia 2019 r. zosta ła zawarta umowa o realizacj ę zadań.
1. Umowa nr 01/2019 zawarta ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Osób
Niepełnosprawnych „Koniczynka" z siedzibą w Radomsku na realizacj ę zadania pod
tytułem „Działamy na umysł i ciało, aby dużo dobrego się działo" na kwotę 39 985,00
zł. Całość zadania zgodnie ze sprawozdaniem ko ńcowym została oszacowana na kwot ę
45 285,00 zł. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania okre ślono w
terminie 1 września - 15 grudnia 2019 r. Zadanie wykonano i złożono sprawozdanie
końcowe w dniu 9 stycznia 2020 r.
W ramach realizacji zadania zosta ła przeprowadzona hydroterapia dla 20 dzieci, 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, zwi ększenie odporno ści, redukcj ę stresu,
likwidacj ę podrażnień bólowych, obniżenie napięcia mięśniowego oraz ułatwienie
nauki poruszania si ę.

W ramach realizacji zadania 26 dzieci z terenu powiatu wzi ęło udział w zaj ęciach
z hipoterapii. Rehabilitacja poprzez hipoterapi ę podniosła poziom samodzielno ści dzieci
biorących w niej udział . Zaj ęcia hipoterapeutyczne s łużyły 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.

Wspó łpraca samorz ądu z organizacjami opiera si ę na zasadach: pomocniczości,
suwerenno ści, partnerstwa, efektywno ści, uczciwej konkurencji i jawno ści. Te zasady
oraz wspólny cel - rozwój wspólnoty, stanowi ą swoisty fundament sukcesu wspó łpracy
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Poniższa tabela przedstawia zrealizowany harmonogram terminów kontroli
i sprawozdań z realizacji zadań publicznych w 2019 roku.
Rodzaj zadania

Termin i miejsce
realizacji zadania

ekreacja - aktywne
formy spędzania
wolnego czasu na
terenie Powiatu
Radomszczaiskiego

29.05.19r.-31.12.19r.

Radomsko

Organizacja
realizuj ą ca
zadanie

Termin kontroli
sprawozdania
ko ń cowego

Klub Karate
RANDORI

Data kontroli:
05.Ix. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
09.X.2019r.
Sprawozdanie ko ńcowe
30.I.2020r.
Przyjęcie przez Zarz ąd:
19.II.2020r.

Umowa nr 0812019
Kwota dotacji:
2.500z1.

14.05.19r.- 31.07.19r.
Impreza rekreacyjna z
okazji Dnia Dziecka

Powiat
Radomszczański

Stowarzyszenie
Sympatyków
Pojazdów Militarnych
„ROTA"
Umowa nr 0212019
Kwota dotacji:
2.000zł.

29.05.19r.-31.10.19r.

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

Polskie Towarzystwo
Historyczne w
Radomsku

Radomsko
Umowa nr 07/2019
Kwota dotacji:
1 .500z1.

25.05.19r.- 31.12.19r.
Radomsko

Wyjazdowe formy 14.05.1 9r.- 31.08.19r
wypoczynku
dla
Powiat
dzieci i młodzieży z
Radomszczański
terenu Powiatu

ZHP Hufiec
Radomsko
Umowa nr 0612019
Kwota dotacji:
3.000zl.

ZHP Hufiec
Radom sko

Data kontroli:
13.yI. 2019r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
24.Vl1.2019r.
Sprawozdanie ko ńcowe
01.VII. 2019r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
09.X.2019r.

Data kontroli:
27.IX. 2019r.
Przyj ęcie przez Zarząd:
09.X.2019r.
Sprawozdanie ko ńcowe
07.11.2019r.
przez Zarząd:
21.11.2019r.

Data kontroli:
03.XH.2019r.
Przyj ęcie przez Zarząd:
I 1.XI1.2019r.
Sprawozdanie ko ńcowe
30.I.2020r.
Przyjęcie przez Zarząd:
I 9.II.2020r.

Data kontroli:
15.yII. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
24.YH.2019r.

Radomszczańskiego

Współzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego

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

15.05.19r. - 31.12.19r
Powiat
Radomszczański

29.05.19r. - 15.12.19r
Powiat
Radomszczański

Umowa nr 0412019
Kwota dotacji:
8.000zł .

Sprawozdanie ko ń cowe
27.JX. 2019r.
Przyj ę cie przez Zarzą d:
09.X.2019r.

ZHP Hufiec
Radomsko

Data kontroli:
04.X. 2019r.
Przyj ęcie przez Zarz ą d:
09.X.2019r.
Sprawozdanie ko ń cowe
30.1.2020r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:

Umowa nr 05/2019
Kwota dotacji:
2.000A.

Fundacja, Aktywne
Centrum Edukacji
Uniwersytet Otwarty
dla Każdego
Umowa nr 11/2019
Kwota dotacji:
2300A.

Wspieranie organizacji
wydarzeń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Wspieranie organizacji
wydarzeń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Współzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego

14.05.19r.- 30.12.19r.

Stowarzyszenie
Literackie PONAD

Radomsko
Umowa nr 01/2019
Kwota dotacji:
1.500z1.

01.07.19r.- 25.09.19r.

Zespól Ludowy
Dziepółlanki

Radomsko
Umowa nr 15/2019
Kwota dotacji:i:
2.000z1.

29.05.19r.- 31.12.19r.

Klub Karate
RANDORI

Radomsko
Umowa nr 09/2019
Kwota dotacji:
1 .000zł .

19.11.2020r.

Data kontroli:
20.IX. 2019r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
09.X.20I9r.
Sprawozdanie ko ń cowe
15.I.2020r.
Przyj ę cie przez Zarzą d:

19.II.2020r.

Data kontroli:
15.yII. 20I9r.
Przyj ę cie przez Zarz ą d:
24.VIl.2019r.
Sprawozdanie ko ń cowe
30.X.2019r.
Przyj ę cie przez Zarz ą d:
21.XI.20I9r.

Data kontroli:
08.yIII. 2019r.
Przyj ę cie przez Zarz ą d:
09.X.2019r.

Sprawozdanie ko ń cowe
8.X.2019r.
Przyj ęcie przez Zarz ąd:
I I.XII.2019r.

Data kontroli:
30.VIII.2019r.
Przyj ę cie przez Zarz ą d:
09.X.2019r.
Sprawozdanie ko ń cowe
30.I.2020r.
Przyj ę cie przez Zarz ą d:

19.II.2020r.

Wspieranie organizacji
wydarzeń
29.05.19r.- 15.12.19r.
kulturalnych i
Radomsko
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

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

29.05.19r.-15.12.19r.

Współzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego

01.05.1 9r.-31.08.19r.

Radomsko

Umowa nr 1412019
Kwota dotacji:
700z1.

Fundacja,, Aktywne
Centrum Edukacji
Uniwersytet Otwarty
dla Każdego
Umowa nr 1312019
Kwota dotacji:
500z1

Klub Sportowy
TYTANI Radomsko

Radomsko
Umowa nr 03/2019

Kwota dotacji:
2.000A.

29.05.19-15. 12.2019r.
Wspieranie organizacji
wydarzeń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Radomszczański
Uniwersytet III
Wieku

Radom sko

Wspieranie organizacji 01.09.19-31.12.2019r.
wydarzeń
kulturalnych i
Radomsko
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Fundacja,, Aktywne
Centrum Edukacji
Uniwersytet Otwarty
dla Każdego
Umowa nr 1212019
Kwota dotacji:
1.000zl

Stowarzyszenie
Upowszechniania
Wiedzy o Tradycji j
Historii Drukarstwa
w Radomsku
Umowa nr 1012019
Kwota dotacji:
1.800z1.

Data kontroli:
27JX. 2019r.
Przyj ęcie przez Zarząd:
21.X1.2019r.
Sprawozdanie ko ńcowe
15.1.2020r.
Przyjęcie przez Zarząd:
19.11.2020r.

Data kontroli:
20.XI.2019r.
Przyjęcie przez Zarz ąd:
I ł .XII.2019r.
Sprawozdanie ko ńcowe
15.J.2020r.
Przyjęcie przez Zarząd:
19.IL2020r.

Data kontroli
27.yI. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
24.VII.2019r.
Sprawozdanie ko ńcowe
30.1K. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
09.X.2019r.
Data kontroli:
15.X. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
2I.XI.2019r.
Sprawozdanie ko ńcowe
15.I.2020r.
Przyjęcie przez Zarząd:
I 9.IL2020r.

Data kontroli:
22.X. 2019r.
Przyjęcie przez Zarząd:
21.XI.2019r.
Sprawozdanie ko ńcowe
31.XH.2019r.

Przyjęcie przez Zarz ąd:
19.1I.2020r.

Wspieranie organizacji 29.08.19-28.09.2019r.
wydarzeń
Radomsko
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Stowarzyszenie
„Ziemia
Radomszczańska"
Umowa nr 16/2019
Kwota dotacji:

Zadanie w ramach
procedury uproszczonej
Sprawozdanie ko ń cowe
25.X.2019r.
Przyj ęcie przez Zarz ą d:
21 .xI.20 I 9r.

I .500z1.

Wspieranie organizacji
wydarze ń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

19.09.19-11.11.2019r.
Radomsko

„Stowarzyszenie
Orkiestra D ęta
EXPRESJA"
Umowa nr 17/2019
Kwota dotacji:

Zadanie w ramach
procedury uproszczonej
Sprawozdanie ko ń cowe
I 1.XII.2019r.
Przyj ęcie przez Zarz ą d:
19.I1.2020r.

3.000zl.

Wspieranie organizacji
wydarzeń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

15.10.19-15.12.2019r.
Radomsko

„Stowarzyszenie
Muzyki Chóralnej
CANTABILE"
Umowa nr 18/2019
Kwota dotacji:

Zadanie w ramach
procedury uproszczonej
Sprawozdanie ko ńcowe
15. 1.2020r.
Przyj ęcie przez Zarz ą d:
19.11.2020r.

1 .500z1.

Zadania z zakresu nieodpiatnej pomocy prawnej w 2019r.

Rodzaj zadania

Termin i miejsce
Organizacja
realizacji zadania realizuj ą ca zadanie

Powierzenie
01.01.2019 r.
prowadzenia w Powiecie
31.12.2019 r.
Radomszcza ń skim
nieodp łatnej pomocy
Przedbórz i Gidie,
prawnej w 2019 roku
Kobicie Wielkie
w punktach nieodp łatnej i Wielgomiyny,
Kamie ń sk i Ładzice.
pomocy prawnej prowadzenie punktów
nieodp łatnej pomocy
prawnej w
miejscowo ściach:
Przedbórz i Gidie,
Kobicie Wielkie
i Wieigomlyny,
Kamie ń sk i Ładzice.

Termin kontroli
sprawozdania
koń cowego

Fundacja
Studencka
„Miodzi - M łodym"
Data kontroli
z siedzib ą w
15.02.2019 r. - Gidie,
Częstochowie,
18.02.2019 r. - Kamie ń sk,
42-202 Częstochowa
20.02.2020 r. - Przedbórz,
ul. Bór 116.
Kobieie Wielkie,
Wiełgom łyny,
Umowa nr 18/2018
14.02.2020 r. - Ładzice.
z dnia 14.12.2018 r.
Kwota dotacji:
190.080,00 zł,

Sprawozdanie ko ń cowe
03.02.2020 r.

w tym kwota:
180.180,00 zł
na zadania zakresu

nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz kwota:
9.900 zł na zadania
z zakresu edukacji
prawnej.
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Tabela przedstawiaj ąca zadania
publiczne w 2019r., podmiot, który
otrzymał dotacj ę wraz z kwotą
przyznan ą i rozliczon ą w ramach
dotacji

Numer
zakresu

I.

Numer
zadania

Ilość organizacji
pozarządowych,
które otrzyma ły
dotacj ę

Nazwa organizacji
pozarządowych,
które wybrane
zostały do realizacji
zadania

Kwota
przyznana
rozliczona
w ramach
dotacji

UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Rozdzia ł 92695 § 2360
wykonanie: 10.000 zł.
100%
plan: 10.000 A.

1.

2.

3.

4.

5.

II.

Rodzaj
zadania

Współzawodnictwo
sportowe

I

Współzawodnictwo
sportowe

1

Współzawodnictwo
sportowe

I

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

ZHP Hufiec
RADOMSKO

KS
TYTANI
Radomsko

2.000 zł

2.000 zł

Klub Karate
RANDORI

1.000 zł.

Klub Karate
RANDORI

2.500 zł

Fundacja
Aktywne
Centrum
Edukacji „Uniwersytet
Otwarty dla
Każdego"

2.500 zł.

I

KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DLA DZIECI I M ŁODZIE ŻY
POWIATU RADOMSZCZA Ń SKIEGO Rozdzia ł 85412 § 2360
100%
wykonanie:8.000 z ł.
plan : 8.000 zł.
ZHP Hufiec
Wyjazdowe formy
1
RADOMSKO
8.000 zł.
wypoczynku dla dzieci
1.
i młodzieży

III.

UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY
I TRADYCJI Rozdzial 92195 § 2360
plan : 21.000 zł.

1.

2.

3.

4.

5.

wykonanie: 20.000 zi.

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

1

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

zosta ło 1.000 zł.
Fundacja
Aktywne
Centrum
Edukacji „Uniwersytet
Otwarty dla
Każdego"
Stowarzyszenie
Zespól Ludowy
„ Dziepóllanki"

Wspieranie organizacji
wydarze ń kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

I

Wspieranie
niskonakładowych,
niekomercyjnych, nie
przeznaczonych do
sprzeda ży wydawnictw
i publikacji
tematycznie
związanych z
Powiatem
Radomszcza ńskim

1

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

1

ZHP Hufiec
RADOMSKO

Polskie
Towarzystwo
Historyczne
Oddział w
Radomsku

Fundacja
Aktywne
Centrum
Edukacji ,Uniwersytet
Otwarty dla
Każdego"

1.000 zł.

2.000 zł.

3.000 zł.

1.500 zł.

500 zi.

6.

7.

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

I

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

1

Wspieranie organizacji
wydarze ń kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego
Wspieranie organizacji
wydarze ń kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

1

Stowarzyszenie
Upowszechniania
Wiedzy o
Tradycji i Historii
Drukarstwa w
Radomsku
Stowarzyszenie
Pojazdów
Militarnych
ROTA

1.800 z ł.

2.000 zł.

8.

9.

10

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

1.500 zł.

I
Radomszcza ński

700 z ł.

Uniwersytet III
Wieku

1

Stowarzyszenie
„Ziemia
Radomszcza ń ska"

1.500 zł.

w ramach art.19a

I

11

„Stowarzyszenie
Orkiestra D ęta
EXPRESJA"

Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

3.000 zł.

w ramach art.19a

1

12
Wspieranie organizacji
wydarze ń kulturalnych
i artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego
IV.

Stowarzyszenie
Literackie
PONAD

„Stowarzyszenie
Muzyki
Chóralnej
CANTABILE"

NAGRODY Rozdzia ł 92695 § 4190
100%
wykonanie: 5.000 z ł.
plan : 5.000 zł.
I. Zakup pucharów i nagród rzeczowych w dziedzinie sportu.

1.500 zł.

V.

Organizacja V Powiatowego Dnia Organizacji Pozarz ądowych
plan : 5.000 zi.

wykonanie: 3.000,00 zł.

zostało: 2.000 zł.

Kwota - 3.000 zł - środki wydatkowane przez Wydzia ł Organizacyjny za wyst ęp zespo łu
ludowego.
VI.

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

wykonanie: 1.362,66 z ł.

zosta ło: 1.637,34 zł

Podsumowanie:
Plan

Wykonanie

52.000,00 zł.

47.362,66 zł.

Zostało
4.637 934
Kwoty niewykorzystane

a) Wysokość dotacji: 39.000 tyś,
b) Nagrody w dziedzinie sportu:
5.000,0Ozł,
c) Współpraca ze środowiskami
kombatanckimi: 3.000,00 zł.,
d) V Powiatowy Dzie ń
Organizacji Pozarz ądowych 5.000 zł.

a)Wysokość kwot udzielonych
dotacji: 38.000 ty ś,
b) Nagrody w dziedzinie sportu:
5.000,0Oz ł,
c) Współpraca ze środowiskami
kombatanckimi: 1.362,66 zł.,
d) V Powiatowy Dzie ń
Organizacji Pozarządowych 3.000 zł.

a)1.000,00 zł Wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych i artystycznych
na terenie Powiatu Radomszcza ńskiego,
b) Nagrody w dziedzinie sportu: O zł,
c) 1.637,34 zł - Współpraca ze
środowiskami kombatanckimi,
d) 2.000,00 zł. - Dzień Organizacji
Pozarządowych.

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Radomszcza ńskim.
Plan
190.080,00 zł.

Wykonanie 100%
190.080,00 z1.

Zosta ło
O

w tym kwota: 180. 180,00 zł
na zadania zakresu nieodp łatnej
pomocy prawnej oraz kwota: 9.900
zł na zadania z zakresu edukacji
prawnej.

Zadania z zakresu działa ń na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanego
ze ś rodków Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Plan
40. 000,00 É.

Wykonanie
39.985,00 zł.

Zosta ło
15 zł.

WSKAŹNIKI OCENY REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZCJAMI POZARZĄDOWYMI W 2019 ROKU.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Liczba ofert z łożonych w otwartych
konkursach ofert
Liczba zawartych umów na realizacj ę
zadań publicznych

Liczba umów zerwanych lub
unieważnionych
Adresaci realizowanych zada ń
publicznych
Liczba organizacji pozarz ądowych
podejmujących zadania publiczne w
oparciu _o_dotacje
Liczba osób zaanga żowanych w realizacj ę
zadań_publicznych, _w_tym_wolontariuszy
Wysoko ść kwot udzielonych dotacji
Wielko ść 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 zada ń

18 ofert
18 umów:
15 umów w ramach otwartych konkursów,
3 umowy w ramach art.19a ustawy o działalno ści
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.IJ.
z2019r.poz. 37)

O
Dzieci, m łodzież , seniorzy oraz
mieszka ńcy Powiatu Radomszcza ńskiego
13 organizacji

oko ło 120 osób
38.000 tyś.
10 % każda z organizacji
pozarządowych

1
Roczny Program Wspó łpracy z
Organizacjami Pozarz ą dowymi na
2019r.
18 wspólnie realizowanych zada ń w
ramach wsparcia samorz ądu
powiatowego,
O wspólnych ofert realizowanych przez
ngo.

Należy wziąć pod uwagę jeszcze 1 umow ę realizowan ą przez Stowarzyszenia Rodziców
i Opiekunów Osób Niepe łnosprawnych „KONICZYNKA", a nadzorowaną przez
PCPR.

Przygotowała i opracowała: Edyta Woldan - Cebula.
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