SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
ZA 2021 ROK

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskami
lokalnymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania Powiatem.
Podstawowymi efektami takiej współpracy powinno być umacnianie
w społecznej świadomości odpowiedzialności za siebie i swoje
otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez
aktywizację społeczności lokalnych oraz wprowadzanie nowatorskich
i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu
występujących potrzeb. Aktywna działalność organizacji pozarządowych
jest czynnikiem scalającym i aktywizującym społeczność lokalną.
Program Współpracy Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami
pozarządowymi na 2021rok zakładał skuteczną realizację zadań
publicznych przy zaangażowaniu sil, wiedzy, doświadczenia i potencjału
tkwiącego w społeczności lokalnej, celem dalszego rozwoju Powiatu
Radomszczańskiego. Niniejszy Program powstał w oparciu o wiedzę
i doświadczenie zarówno pracowników Starostwa Powiatowego
w Radomsku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, jak również
organizacji pozarządowych.
Zlecanie zadań publicznych w 2021r.regulowaly następujące dokumenty:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020r. . poz.1057 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XXV/196/2020 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia
25 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia „ Rocznego Programu
Współpracy Powiatu Radomszczań skiego 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 2021r."
Na podstawie § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
31 marca 2020 r. w sprawie ogł oszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, w związku z § 6 ust.1 w/w rozporządzenia oraz
aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2 i obowiązującymi zakazami i ograniczeniami,
mającymi na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia, Zarząd Powiatu
Radomszczańskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu dwóch otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021r., oraz
zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021r,pozostale
zadania publiczne był y realizowane w ramach procedury uproszczonej.

Zadania publiczne realizowane w 2021 zostały w trakcie ich
realizacji skontrolowane na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału
Organizacyjnego i decyzji Zarządu Powiatu Radomszczańskiego o
przeprowadzeniu kontroli realizacji zadań publicznych realizowanych
przez organizacje pozarządowe w 2021 roku.
Wszystkie organizacje złożyły sprawozdania końcowe, które zostały
sprawdzone i przyjęte przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego.

Zadania realizowane w ramach Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi
w 2021 r. w ramach procedury uproszczonej.
Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu.
Rekreacja — aktywne formy spędzania wolnego czasu na terenie
Powiatu Radomszczańskiego: „Organizacja spływu kajakowego
dla druhen i druhów OSP Przedbórz i mieszkańców powiatu".
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania zleciło
Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborzu umową
nr 6/2021 zawartą w dniu 9 czerwca 2021r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę
1.500
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Stowarzyszenie
Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborzu w sprawozdaniu końcowym
na kwotę 2.650,00 zł. Zgodnie
z
zawartą
umową
termin
wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym od
1 sierpnia do 15 sierpnia
2021 r.
Zadanie
wykonano
i sprawozdanie końcowe złożono w dniu 16 sierpnia 2021r.
W ramach realizacji zadania została zorganizowana impreza
sportowo — rekreacyjna spływ kajakami na rzece Pilica. Trasa dala
szansę na poprawę kondycji fizycznej wszystkich uczestników oraz
integrację różnych środowisk w tym również strażaków. Liczba
uczestników to 43 osoby. Aktywne uczestnictwo w celu utrzymania
spławności fizycznej oraz poznawanie walorów turystycznych Ziemi
Przedborskiej jak i również potrawy regionalnej — kugla, pozwoliło
przybliżyć ważne aspekty integracji rożnych środowisk.
Rekreacja — aktywne formy spędzania wolnego czasu na terenie
Powiatu Radomszczańskiego: VII Ogólnopolski Harcerski Turniej
Piłki Nożnej „HARCcup".

Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko umową nr
10/2021 zawartą w dniu 29 czerwca 2021 r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 2.500
złotych. Całość zadania została wyceniona
przez
ZHP Hufiec
Radomsko w sprawozdaniu końcowym na kwotę 3.300,00 zł.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania
ustalono w przedziale czasowym od 01 października do 30 grudnia
2021 r.
Zadanie wykonano i
sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 23 grudnia 2021 r.
W
ramach
realizacji
zadania odbyły się w miesiącu
listopadzie w dniach 19-21 mini turnieje piłki nożnej HARCcup dla dzieci
i młodzieży z Powiatu Radomszczańskiego. Wszyscy uczestnicy w
liczbie 300 osób zostali podzieleni na mini zespoły, został opracowany
plan i zakres działań oraz regulamin imprezy. Impreza miała na celu
popularyzację i zachęcenie do uprawiania sportu oraz stworzenie
pozytywnego wizerunku harcerza jako osoby aktywnej i rozwijającej
umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych.
Rekreacja — aktywne formy spędzania wolnego czasu na terenie
Powiatu Radomszczańskiego: „ Piknik rekreacyjno-sportowy
z Klubem Sportowym Rozbiegajmy Radomsko".
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Klubowi Sportowemu Rozbiegajmy Radomsko w Radomsku
umową nr 12/2021 zawartą w dniu 20 lipca 2021 r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 1.000
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Klub Sportowy
Rozbiegajmy Radomsko w Radomsku w sprawozdaniu końcowym
termin
na kwotę
2.582,35 zł. Zgodnie z zawartą umową
wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym od 09
sierpnia do 03 września 2021 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie
końcowe złożono w dniu 17 września 2021 r.
W ramach realizacji zadania został zorganizowany piknik
w ramach którego, odbyty się dziecięce zawody sportowe w dniu 29
sierpnia 2021r. na placu zabaw przy ulicy Grodzkiej. Udział wzięto około
150 dzieci, które w ten sposób promowały i budowały świadomość
ruchową i integracyjną wśród wszystkich uczestników oraz rozwijanie
zdrowej rywalizacji poprzez wspólne zabawy i rywalizacje sportowe.
Każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy, pamiątkowy medal oraz
poczęstunek. Wydarzenie promowało zdrowy i rodzinny tryb życia oraz
ważny element integracyjny kontaktów międzyludzkich.

Współzawodnictwo sportowe: „Drugi Ogólnopolski Turniej Karate
Kyokushin- RANDORI CUP II- Klubu Karate RANDORI".
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Klubowi Karate RANDORI z siedzibą w Radomsku umową nr
4/2021 zawartą w dniu 28 maja 2021r. w Radomsku.
2.000
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę
Klub Karate
przez
złotych. Całość zadania została wyceniona
RANDORI z siedzibą w Radomsku w sprawozdaniu końcowym na
kwotę 12.040,00 zł. Zgodnie z zawartą umową termin
wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym od 28 maja
do 30 czerwca 2021 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie koń cowe
złożono w dniu 19 lipca 2021 r.
W ramach realizacji zadania został zorganizowany Drugi
Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin - RANDORI CUP 11 na
Powiatowej Hali Sportowej. Impreza objęta ofertą przyczyniła się do
wzrostu wiedzy odnośnie teorii i praktyki oraz zachowania się w
obszarze karate tradycyjnego, promowano wartości etyczne. Turniej mial
charakter ogólnopolski , uczestniczyło 200 zawodników z całej Polski.
W efekcie, przyczyniło się to do upowszechniania i popularyzacji tego
sportu oraz wzrostu zainteresowania tą dyscypliną sportu wśród
młodzieży szkolnej.
Współzawodnictwo sportowe: Mistrzostwa Powiatu
Radomszczańskiego w Squasha 2021.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Radomszczańskiemu Klubowi Squasha RAKS umową nr
17/2021 zawartą w dniu 20 października 2021 r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 3.000
złotych. Całość zadania została wyceniona przez w sprawozdaniu
końcowym na kwotę 6.049,65 zł.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania
ustalono w przedziale czasowym od 22 października do 24 listopada
2021 r. Zadanie wykonano
i
sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 20 grudnia 2021r.
W ramach realizacji zadania został zorganizowany turniej
sportowy pod nazwą Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego
w Squasha 2021 i zachęcał do uprawiania tej dyscypliny sportowej
osoby w każdym wieku , zgromadził po raz pierwszy 100 osób — co
stanowi spory sukces jak na pierwszą taką imprezę, promującą
Squasha. Zadanie miało na celu zachęcenie do aktywnego uprawiania

tej dyscypliny, a co za tym idzie budowania świadomości ruchowych
oraz rozwijanie zdrowego stylu życia.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: Impreza rekreacyjna Dzień Dziecka z Orkiestrą OSP Kamieńsk.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńsku
umową nr 2/2021 zawartą w dniu 24 maja 2021r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 1.000
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Stowarzyszenie
Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńsku w sprawozdaniu końcowym
na kwotę 1.157,16 zł.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania
ustalono w przedziale czasowym od 24 maja do 20 sierpnia 2021
r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono w dniu 09
września 2021r.
W ramach realizacji zadania została zorganizowana impreza
rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka w dniu 05.06.21r. Odbyta się ona na
terenie gminy Kamieńsk na bazie OSP Kamieńsk. Dala ona szansę na
integrację 80 młodych osób w formie zabawy, tańca i gier na świeżym
powietrzu wszystkich uczestników oraz integrację różnych środowisk
społecznych. Aktywne uczestnictwo w celu utrzymania spławności
fizycznej i intelektualnej pozwoliło przybliżyć ważne aspekty wspólnego
przebywania dzieci i młodzieży po tak długim okresie pandemii COVID19.Kontakt i integracja społeczna młodych ludzi byt to czynnik
najważniejszy przy realizacji tego zadania.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: Impreza rekreacyjna
z okazji Dnia Dziecka.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Stowarzyszeniu Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA
umową nr 5/2021 zawartą w dniu 28 maja 2021r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 1.000
przez Stowarzyszenie
złotych. Całość zadania została wyceniona
Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA w sprawozdaniu końcowym
na kwotę 1.171,65 zł.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono
w przedziale czasowym od 28 maja 2021r. do 10 sierpnia 2021r.
Zadanie wykonano i sprawozdanie koń cowe złożono w dniu 30 lipca
2021 r.

W ramach realizacji zadania odbyt się pokaz pojazdów i sprzętu
militarnego, prezentacja strojów mundurowych, przejażdżki pojazdami
wojskowymi na terenie gminy Gidle - miejscowość Niesulów. Wystawa
i pokaz tego typu pojazdów dala szansę na zapoznanie się z historią
oraz kulturą związaną z polską armią. Impreza miała formę rodzinnej gry
terenowej i była dostępna dla wszystkich mieszkań ców powiatu
zwłaszcza tych najmłodszych i nie tylko.
Realizacja zadań w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci
i młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu Radomszczańskiego:
Wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu
Powiatu Radomszczańskiego - Szkolenie Młodych Liderów 2021.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko umową nr
8/2021 zawartą w dniu 29 czerwca 2021r.w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 8.000
ZHP Hufiec
przez
złotych. Całość zadania została wyceniona
Radomsko w sprawozdaniu końcowym na kwotę 10.500,00 zł..
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono
w przedziale czasowym od 29 czerwca do 30 sierpnia 2021 r.
Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono w dniu 29
września 2021r. W ramach realizacji zadania odbyt się wypoczynek
letni dla dzieci i młodzieży w formie szkolenia Młodych Liderów 2021
w Białym Brzegu. Wypoczynek został zorganizowany zarówno dla 70
młodych mieszkańców powiatu zrzeszonych i nie zrzeszonych w ZHP
oraz dla 20 osób pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej w miesiącu sierpniu. Do sprawozdania została
dołączona lista uczestników osób pochodzących z rodzin w trudnej
sytuacji materialnej i życiowej. Organizacja letniego wypoczynku
przyczyniła się do zorganizowania większej grupie młodych osób
wypoczynku a co za tym idzie poznania siebie w różnych nowych
sytuacjach i poznania swoich możliwości.
Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na trenie Powiatu
Radomszczańskiego —„(Z)Biegowisko" Klub Sportowy Rozbiegajmy
Radomsko.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Klubowi Sportowemu Rozbiegajmy Radomsko w Radomsku
umową nr 7/2021 zawartą w dniu 25 czerwca 2021 r. w Radomsku.

Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 3.000
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Klub Sportowy
Rozbiegajmy Radomsko w Radomsku w sprawozdaniu końcowym
na kwotę
6.160,91 zł. Zgodnie z zawartą umową
termin
wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym od 01 lipca
do 31 lipca 2021 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie koń cowe
złożono w dniu 30 sierpnia 2021 r.
W ramach realizacji zadania w lipcu 2021 r. został zorganizowany
bieg połączony z Nordic Walking. Odbywał się na malowniczych trasach
promujących walory turystyczne powiatu — Rodzinna Ścieżka Rowerowa,
Gidle oraz Kobiele Wielkie. Bieg w formie pół maratonu z plusikiem
zachęcał do biegania osób w każdym wieku , zgromadził po raz pierwszy
100 osób — co stanowi spory sukces jak na pierwszą taką imprezę,
promującą sport i turystykę pieszą i biegową. Zadanie miało na celu
zachęcenie do aktywnego uprawiania turystyki, a co za tym idzie
budowania świadomości ruchowych oraz rozwijanie zdrowego stylu
życia.
Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na trenie Powiatu
Radomszczańskiego —„ Ultra Fajna Ryba" — Stowarzyszenie Fajna
Ryba.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Stowarzyszeniu Fajna Ryba w Radomsku umową nr 11/2021
zawartą w dniu 08 lipca 2021 r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 3.500
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Stowarzyszenie
Fajna Ryba w Radomsku w sprawozdaniu końcowym na kwotę
termin wykonania
14.519,67 zł. Zgodnie z zawartą umową
zadania ustalono w przedziale czasowym od 15 sierpnia do 15
października 2021 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe
złożono w dniu 15 listopada 2021 r.
W ramach realizacji zadania został zorganizowany 18 września
2021 r. bieg pól maraton i bieg rodzinny. Odbywał się na malowniczych
trasach Przedborza, promujących walory turystyczne powiatu. Bieg
w formie pół maratonu zachęcał do biegania osób w każdym wieku,
zgromadził po raz pierwszy 150 osób — co stanowi spory sukces jak na
pierwszą taką imprezę, promującą sport i turystykę pieszą i biegową.
Zadanie miało na celu zachęcenie do aktywnego uprawiania turystyki,
a co za tym idzie budowania świadomoś ci ruchowych oraz rozwijanie
zdrowego stylu życia oraz ukazywał walory pasma PrzedborskoMalogoskiego.

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji:
Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych,
nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji
tematycznie związanych z Powiatem Radomszczańskim —
publikacja XIX tomu „Zeszytów Radomszczańskich".
Zadanie zostało zrealizowane w ramach konkursu
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
Polskiemu Towarzystwu Historycznemu w Częstochowie —
zleciło
Oddział w Radomsku umową nr 1/2021 zawartą w dniu 16 kwietnia
2021r.w Radomsku. Na współfinansowanie zadania przeznaczono
sumę 4.000 złotych. Całość zadania została wyceniona przez Polskie
Towarzystwo Historyczne w Częstochowie — Oddział w Radomsku
w sprawozdaniu końcowym na kwotę 9.470,63 zł. Zgodnie z zawartą
umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym
od 16 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Zadanie wykonano
i sprawozdanie końcowe złożono w dniu 08 lipca 2021r.
W ramach realizacji zadania wydrukowano w łącznej ilości
370 egzemplarzy Zeszytów Radomszczańskich tom XIX, który ma
objętość 390 stron. Książka zawiera referaty i opisy wydarzeń lat 20 i 30
oraz historię braci Różewiczów. Opublikowanie w/w zeszytów spowoduje
zainteresowanie nie tylko starszych mieszkańców Powiatu
Radomszczańskiego, ale także młode pokolenie dotrze do wiedzy na
temat dziejów powiatu.

Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych
na terenie Powiatu Radomszczańskiego:
XXXVI Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny — OPAL
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Związkowi Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko umową nr
9/2021 zawartą w dniu 29 czerwca 2021r.w Radomsku.

Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 3.000
złotych. Całość zadania została wyceniona
przez ZHP Hufiec
Radomsko w sprawozdaniu końcowym na kwotę 4.000,00 zł.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania
ustalono w przedziale czasowym od 01 października do 15 grudnia
2021 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono w dniu
23 grudnia 2021r.
W ramach realizacji zadania odbył się festiwal OPAL 2021,
który mial na celu ukształtowanie świadomości kulturalnej i artystycznej
dzieci i młodzieży tej zrzeszonej i niezrzeszonej w ZHP oraz promocję
młodych talentów. W ramach festiwalu odbyły się warsztaty
doskonalące, wystawa prac plastycznych oraz koncert finałowy w MDK
Radomsko 04 grudnia 2021 r. Pomimo utrudnień jakie przyniósł COVID
— 19 i stan epidemiczny w kraju, była bardzo duża ilość zgłoszeń w
liczbie 1000 osób na wszystkie warsztaty. Organizacja festiwalu
przyczyniła się do uwrażliwienia uczestników na kulturę i sztukę w
oparciu o nowoczesne metody wychowawcze i artystyczne.
Wydarzenie artystyczne — Koncert MOD Orkiestry OSP Kamieńsk.
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńsku
umową nr 3/2021 zawartą w dniu 28 maja 2021r. w Radomsku.
2.000
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę
przez Stowarzyszenie
złotych. Całość zadania została wyceniona
Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńsku w sprawozdaniu końcowym
termin
umową
na kwotę 2.302,00 zł. Zgodnie z zawartą
wykonania zadania ustalono w przedziale czasowym od 31 maja
do 20 sierpnia 2021 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe
złożono w dniu 09 września 2021r.
W ramach realizacji zadania został zorganizowany koncert w dniu
18.08.21r. opublikowany w Internecie na kanałach online — YouTube
oraz w mediach spolecznościowych min. Facebook. Dał on szansę na
światowy odbiór tego wydarzenia oraz pokazał możliwości jakie istnieją
w cyberprzestrzeni, która ma nieograniczony dostęp do publiczności
i jest przyszłością młodego pokolenia. Orkiestra zaprezentowała swój
dorobek artystyczny.

Poranek Różewiczowski w powiązaniu ze spacerem po Radomsku
— śladami słynnych braci - Stowarzyszenie Literackie,, PONAD".
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zlecił o Stowarzyszeniu Literackiemu „ PONAD" w Radomsku umową
nr 11/2021 zawartą w dniu 29 czerwca 2021r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 1.500
złotych. Całość zadania został a wyceniona przez Stowarzyszenie
Literackie „ PONAD" w Radomsku w sprawozdaniu końcowym na
kwotę 1.631,39 zł. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania
zadania ustalono w przedziale czasowym od 30 czerwca do 05
września 2021 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono
w dniu 04 października 2021 r.
zadania
odbyło się ogólnopolskie
ramach
realizacji
W
spotkanie poetyckie w MDK-u Radomsko, na którym przybliżono sylwetki
braci Różewiczów i ich twórczość literacką. Odbył się także spacer po
Radomsku — śladami Różewiczów, ich miejsca w których tworzyli swoje
dzieła i prowadzili życie literackie. Po powrocie odbyły sie warsztaty na
których tworzono wiersze inspirowane spacerem oraz filmem, który
przedstawiał sylwetkę braci Różewiczów. Liczba uczestników 105 osób
pokazała, że warto organizować takie eventy dla mieszkańców powiatu.
To wydarzenie spowodowało zainteresowanie nie tylko starszych
mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego, ale także młode pokolenie
miało szansę na obcowanie z literaturą , wzbogaci język i pozna tajniki
pisania wierszy.
„Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej —EW/NA 2021".
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Stowarzyszeniu „ ZIEMIA RADOMSZCZAŃSKA", z siedzibą
w Radomsku,
umową nr 14/2021 zawartą w dniu 03 września
2021r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 1.500
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Stowarzyszenie
„ ZIEMIA RADOMSZCZAŃSKA",
z siedzibą w Radomsku
w sprawozdaniu końcowym na kwotę 2.000,00 zł.. Zgodnie z zawartą
umową termin wykonania zadania ustalono w przedziale
czasowym od 29 sierpnia do 28 września 2021 r. Zadanie
wykonano i sprawozdanie końcowe złożono w dniu 22 października
2021 r.
W ramach realizacji zadania odbył się Przegląd Piosenki
Żołnierskiej i Partyzanckiej w dniu 12 września 2021r. na Ewinie.
Przegląd miał na celu rozbudzić ambicje młodych ludzi-Polaków do

wolnej Polski. Liczna grupa 200 osób pokazała jak ważna jest historia i
tradycja polskości.
„Nie ma na starość lepszego leku niż Uniwersytet Trzeciego
Wieku."
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Stowarzyszeniu Radomszczański Uniwersytet Trzeciego
Wieku „Wiem więcej" w Radomsku z siedzibą w Radomsku umową
nr 16/2021 zawartą w dniu 29 września 2021r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 3.000
złotych. Całość zadania została wyceniona przez Radomszczański
Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej" w Radomsku z siedzibą
w Radomsku w sprawozdaniu końcowym na kwotę 3.889,88 zł.
Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania
ustalono w przedziale czasowym od 29 września do 30 listopada
2021 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono w dniu
17 listopada 2021r.
W ramach realizacji zadania zostały zorganizowane obchody 10lecia w/w organizacji, a także rozpoczęcie nowego roku akademickiego
dla seniorów co dało szansę na integrację pokoleń i seniorów, a także
integrację różnych środowisk. Występy seniorów w ramach koncertu
w MDK Radomsko, pokazały szansę na aktywne uczestnictwo Seniora w
jesieni życia oraz pozyskanie około 12 nowych członków, daje to
większą mobilizacje do bardziej aktywnych działań. Z okazji 10 lecia
RUTW został wydany biuletyn pokazujący lata aktywności i osiągnięć w
ciągu tych okrągłych lat.
„Dzień Seniora — jubileusz 60- lecia istnienia Związku ".
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Stowarzyszeniu Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Radomsku z siedzibą w Radomsku umową nr 18/2021 zawartą
w dniu 20 października 2021r. w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 2.000
złotych. Całość zadania został a wyceniona przez Stowarzyszenie
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Radomsku
z siedzibą w Radomsku w sprawozdaniu koń cowym na kwotę
9.253,06 zł. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania
ustalono w przedziale czasowym od 21 października do 20 listopada
2021 r. Zadanie wykonano i sprawozdanie koń cowe złożono w dniu
09 listopada 2021r.

W ramach realizacji zadania zostały zorganizowane obchody
seniorów w restauracji PATIO, co dało szansę na integrację młodego
pokolenia i seniorów oraz integrację różnych środowisk. Występy
seniorów w ramach recytowania wierszy i koncertu, pokazały szansę na
aktywne uczestnictwo Seniora w jesieni życia oraz pozyskanie około 50
nowych członków, daje to większą mobilizacje do bardziej aktywnych
działań.
Realizacja zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
Młodzież w działaniu - organizacja pomocy świątecznej rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
Starostwo Powiatowe w Radomsku realizację w/w zadania
zleciło Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, Zarząd Rejonowy
w Radomsku umową nr 13/2021 zawartą w dniu 23 sierpnia 2021r.
w Radomsku.
Na współfinansowanie zadania przeznaczono sumę 2.000
przez PCK Zarząd
złotych. Całość zadania została wyceniona
Rejonowy Radomsko w sprawozdaniu końcowym na kwotę 2.900,00
zł. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania zadania ustalono
w przedziale czasowym od 15 listopada do 31 grudnia 2021 r.
Zadanie wykonano i sprawozdanie końcowe złożono w dniu 18 stycznia
2022r.
W ramach realizacji zadania odbyły się akcje mające na celu
promocję wolontariatu poprzez zaangażowanie młodych ludzi w pomoc
świąteczną dla rodzin wielodzietnych, najuboższych oraz osób
niepełnosprawnych. Tego typu akcje zwiększają aktywność wśród
młodych ludzi, a zarazem kreują modę na wolontariat także wśród
lokalnej społeczności. Udało się w ten sposób pozyskać 8-iu nowych
wolontariuszy do działań stałych PCK, pomocą świąteczną objęto 160
osób.
Prowadzenie w Powiecie Radomszczańskim nieodpłatnej pomocy
prawnej w 2021 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Radomszczańskim
w 2021r. polegało na powierzeniu realizacji zadań w następujących
punktach:
- Przedbórz i Gidie,
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach:

- Kobiele Wielkie i Wielgornlyny,
- Kam ieńsk i Ladzice.
Podmiot wył oniony do realizacji zadania: Fundacja Studencka „Młodzi
- Młodym" 42-202 Częstochowa, ul. Bór 116.
Dotacja otrzymana od Powiatu została wykorzystana w 100 %
w trzech punktach: Przedbórz i Gidie, Wielgomlyny i Kobiele Wielkie oraz
Kamieńsk i Ładzice.
Łączna ilość udzielonych porad w zakresie nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpł atnego poradnictwa obywatelskiego z 3 punktów
prowadzonych przez organizację pozarządową:
356 porad z 1082 ogółem (171 porady prawne oraz 185 porad
obywatelskich).
W ramach zadań z zakresu edukacji prawnej w 2021 roku
Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym" zrealizowała następujące zadania:
- nagranie lekcji multimedialnych na płyty DVD - 45 szt.
- wydanie vademecum dot. przemocy domowej w rodzinie - 600 szt.
- druk plakatów informacyjnych o realizowanym zadaniu - 36 szt.
- druk plakatów edukacyjnych dot. mediacji - 120 szt.
- emisja ogłoszenia dot. realizowanego zadania w gazecie
radomszczańskiej - 7 emisji,
- wydruk ulotek nt. listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa - 3000 szt.
- wydruk ulotek informacyjnych o npp i npo., - 500 szt.
Powiatu
rozpowszechnione
na
terenie
które
zostały
Radomszczańskiego.
Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych objętych Programem
Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok zadanie nadzorowane przez PCPR w Radomsku
na rzecz osób
1. Realizacja zadania z zakresu działań
niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z Uchwalą Nr 57/2021NI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 9 czerwca 2021 r., na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
920 z późn.zm.) i art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) oraz art.4
ust. 1 pkt 7, art. 5 ust.4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 1-3 art. 1

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz § 2 pkt 2, §
4, § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które
mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) oraz
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008
r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) w związku z
Uchwalą Nr XXV/196/2020 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25
listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy
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 2021 rok, zmienionej Uchwalą
Nr XXVI/203/2020 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 grudnia
2020 roku, w dniu 11 czerwca 2021r. został ogłoszony otwarty konkurs
ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych w 2021 roku.
Rodzaje zadań objętych konkursem:
1.Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach
placówek.
2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego
oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień,
dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla
osób niepełnosprawnych.
3.Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu
nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
W ramach konkursu w zadaniu nr 1 wpłynęła jedna oferta
Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
_KONICZYNKA", w zadaniu nr 2 i nr 3 nie wpłynęła żadna oferta.
Wysokość środków publicznych Pań stwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadania w 2021
r. wynosiło 40 000,00 z1 (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
W oparciu o propozycję Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert w
otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku, Zarząd
Powiatu Radomszczań skiego po rozpatrzeniu ofert złożonych w związku

z Uchwalą Nr 57/2021NI z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r., dokonał
wyboru następujących ofert:
1. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
„KONICZYNKA", na wsparcie realizacji zadania „Prowadzenie
rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek"
wraz z udzieleniem dofinansowania na jego realizację w wysokości:
40 000,00 zł. W dniu 23 lipca 2021 r. została zawarta umowa
o realizację zadań.
1. Umowa nr 01/2021 zawarta ze Stowarzyszeniem Rodziców
i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka" z siedzibą w
Radomsku na realizację zadania pod tytułem „Działamy na umysł i
ciało, aby dużo dobrego się działo" na kwotę 40 000,00 zł. Całość
zadania zgodnie ze sprawozdaniem końcowym została oszacowana
na kwotę 48 100,00 zł. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania
zadania określono w terminie 1 sierpnia — 15 grudnia 2021 r.
Zadanie wykonano i złożono sprawozdanie końcowe w dniu 11
stycznia 2022 r.
W ramach realizacji zadania została przeprowadzona:
• hydroterapia dla 15 dzieci, pod okiem 2 wykwalifikowanych
hydroterapią
poprawiła
Rehabilitacja
rehabilitantów.
u uczestniczących w niej dzieciach metabolizm organizmu,
pracę serca i układu krążenia oraz odciążenie układu ruchu,
zwiększenie odporności, redukcję stresu, likwidację
podrażnień bólowych, obniżenie napięcia mięśniowego oraz
ułatwienie nauki poruszania się,
• 20 dzieci z terenu powiatu wzięło udział w zajęciach
z hipoterapii. Rehabilitacja poprzez hipoterapię podniosła
poziom samodzielności dzieci biorących w niej udział. Zajęcia
hipoterapeutyczne służyły poprawie funkcjonowania
w sferach: emocjonalnej, poznawczej, społecznej
i fizycznej. Hipoterapia jest wieloprofilową formą rehabilitacji,
dzięki której oddziałuje się na wiele sfer jednocześnie:
sensoryczną, psychiczną, ruchową czy też społeczną,
• 14 dzieci z terenu powiatu wzięto udział w alpakoterapii.
Karmienie, przytulanie, głaskanie alpaki obniżą poziom lęku i

stresu, podobnie jak dźwięki wydawane przez zwierzęta oraz
ich zapach. Pozytywny wpływ alpakoterapii na sferę
emocjonalną, poznawczą, fizyczną i społeczną człowieka.
Wspieranie działań na rzecz współpracy z kombatantami.
Organizacje kombatanckie w 2021 roku nie zgłosiły żadnego
zapotrzebowania na wsparcie działań i biorąc pod uwagę sytuację
epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
SARS-CoV-2 i obowiązującymi zakazami i ograniczeniami nie byty
organizowane żadne uroczystości. Organizacje kombatanckie mając na
względzie wspólne bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich odbiorców nie
podejmowały żadnych działań o charakterze publicznym przy współpracy
z powiatem.
Działania organizowane przez Wydział Organizacyjny z trzecim
sektorem publicznym.
Działanie w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi, które
zasługuje na szczególną uwagę to kampania informacyjno — promocyjna
1 % pod hasłem::
,Zostaw procent w swym powiecie, niech nie błąka się po świecie" —
to hasło kampanii informacyjnej zachęcającej mieszkańców powiatu
do przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku
publicznego działającym na terenie Powiatu Radomszczańskiego,
zainicjowana przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego
i Starostwo Powiatowe, a dalej kontynuowane po raz kolejny przez
Starostwo Powiatowe.
Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi ma charakter
nie tylko finansowy, szerokie spectrum współpracy z ngo przejawia się
poprzez różnorodne formy współpracy o charakterze niefinansowym.
Formy te obejmują bardzo ciekawe i różnorodne aktywności i działania
podejmowane przez większość jednostek samorządowych na terenie
powiatu. Wszystkie działania współpracy o charakterze niefinansowym
podejmowane przez jednostki samorządowe zostały załączone do
niniejszego sprawozdania jako załącznik.
Podejmowane w 2021r. działania i zadania były realizowane
zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i obowiązującymi
zakazami i ograniczeniami, mającymi na celu minimalizowanie ryzyka
zakażenia. Mając na względzie wspólne bezpieczeństwo i zdrowie
wszystkich odbiorców (dzieci, młodzież, osoby starsze, mieszkańcy
powiatu) do których skierowane były zadania w 2021r., wszelkie
działania o charakterze publicznym realizowane byty zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i na bieżąco
monitorowane.
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plan : 12.000 zł.
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Współzawodnictwo
sportowe dzieci
i młodzieży
z terenu Powiatu
Radomszczańskiego
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Klub Sportowy
Rozbiegajmy
Radomsko
Stowarzyszenie
Radomszczańs
ki Klub
Squasha
„RAKS"

1.000 zł

3.000 zł.

1

OSP Przedbórz

1.500 zł

1

ZHP Hufiec
RADOMSKO

2.500 z1

1

Klub Karate
RANDORI

2.000 zł.

1

1

Stowarzyszenie
Sympatyków
Pojazdów
Militarnych
ROTA
OSP Kamieńsk

1.000 zł.

1.000 zł.

4

II.

KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO Rozdział 85412 §
2360
wykonanie: 14.500 zł.
plan : 22.000 zł.

1.

2.

3

III.

okazji Dnia Dziecka

Wyjazdowe formy
wypoczynku dla
dzieci i młodzieży
Upowszechnianie
turystyki i
krajoznawstwa na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego
Upowszechnianie
turystyki i
krajoznawstwa na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

1

1

1

ZHP Hufiec
RADOMSKO
Stowarzyszenie
„ULTRA
FAJNA
RYBA"

Klub Sportowy
Rozbiegajmy
Radomsko

8.000 zł.

3.500 zł.

3.000 zł.

UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR
KULTURY I TRADYCJI Rozdział 92195 § 2360
wykonanie: 17.000 zł.
plan : 17.000 zł.
1
Wspieranie
Uniwersytet III
organizacji wydarzeń
Wieku
Wiem Więcej
kulturalnych
1.
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego
1
Wspieranie
organizacji wydarzeń
Stowarzyszenie
kulturalnych
Ziemia
2.
i artystycznych
Radomszczańs
na terenie Powiatu
ka
Radomszczańskiego
Wspieranie
3.
1
organizacji wydarzeń
ZHP Hufiec

1.000 zł.
3.000 zł.

1.500 zł.

4.

5.

6.

7.

kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego
Wspieranie
niskonakładowych,
niekomercyjnych, nie
przeznaczonych
do sprzedaży
wydawnictw
i publikacji
tematycznie
związanych
z Powiatem
Radomszczańskim
Wspieranie
organizacji wydarzeń
kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego
Wspieranie
organizacji wydarzeń
kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego
Wspieranie
organizacji wydarzeń
kulturalnych
i artystycznych
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

RADOMSKO

3.000 zł.

1

Polskie
Towarzystwo
Historyczne
Oddział w
Radomsku

4.000 zł.

1

Stowarzyszenie
literackie
PONAD

1.500 zł.

1

OSP Kamieńsk

2.000 zł.

1

Stowarzyszenie
Polski Związek
Emerytów
Rencistów i
Inwalidów
w Radomsku

2.000 zł.

POLITYKA SPOŁECZNA Rozdział 85395 § 2360
wykonanie: 2.000 zł.
plan : 2.000 zł.

IV.

1.

Promocja idei
wolontariatu

1

PCK — Zarząd
Rejonowy
w Radomsku

2.000 zł.

V.

NAGRODY Rozdział 92695 § 4190
wykonanie: 5.000 zł.
plan: 5.000 zł.
1. Zakup pucharów i nagród rzeczowych w dziedzinie sportu.

VI.

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Rozdział
85220 § 2360. Zadanie realizuje PCPR.
1) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej — 15.000 zl.
2) prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy — 15.000 zł.
wykonanie: O zł.
plan: 30.000 zł.

III.

KOMBATANCI Rozdział '75020 § 4300 § 4430
plan : 3.000 zł.

wykonanie: O zł.

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa na terenie Powiatu
Radomszczańskiego - rozdział 85412 § 2360: II zlot turystyczny
Powiatu Radomszczańskiego - 4.000 zł. Zadanie nie realizowane
decyzją Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12 maja 2021r.
w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i obowiązującymi
zakazami i ograniczeniami, mającymi na celu minimalizowanie ryzyka
zakażenia, oraz: upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na
terenie Powiatu Radomszczańskiego, kwota niewykorzystana - 3.500
zł z powodu braku ofert.
Podsumowanie:
Plan

Wykonanie

Zostało

91.000,00 zł.

50.500,00 zł.

40.500,00 zł.

a)Wysokość kwot
udzielonych dotacji:
45.500 tyś,
b)Nagrody w
dziedzinie sportu:
5.000 tyś.

a) Wysokość dotacji:
37.500 tyś,
b) Nagrody w
dziedzinie sportu: O
zł.
c) Współpraca ze
środowiskami
kombatanckimi:
3.000 tyś.

a)Wysokość dotacji:
83.000 tyś,
b)Nagrody w
dziedzinie sportu:
5.000 tyś.
c)Współpraca ze
środowiskami
kombatanckimi:
3.000 tyś.

1. Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Radomszczańskim:
Plan : 190.080,00 zł.
wykonanie : 190.080,0 zł.
przez ngo, zrealizowane w trybie określonym w ustawie

2. Zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych:
wykonanie :40.000,00 zł.

Plan : 40. 000,00 zł.
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Tabela przedstawiająca zadania publiczne
w 2021r., podmiot, który otrzymał dotację
wraz z kwotą przyznaną i rozliczoną
w ramach dotacji

Poniższa tabela przedstawia zrealizowany harmonogram terminów kontroli
i sprawozdań z realizacji zadań publicznych w 2021 roku.
Zadania są realizowane w ramach procedury uproszczonej oraz został
przeprowadzony konkurs na jedno zadanie realizacji zadania publicznego.
Rodzaj zadania

Termin i miejsce
realizacji zadania

Rekreacja — aktywne 09.08.21r.— 03.09.21r.
formy spędzania
wolnego czasu na
Radomsko
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Organizacja
realizująca
zadanie

Termin kontroli
sprawozdania
końcowego

Klub Sportowy

Sprawozdanie końcowe
17.IX.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
6.X.2021r.

Rozbiegajmy
Radomsko
Umowa nr 12/2021
Kwota dotacji:
1.000z1.

16.04.21r.-30.06.21r.
Wspieranie
niskonakładowych,
niekomercyjnych, nie
przeznaczonych do
sprzedaży
wydawnictw i
publikacji
tematycznie
związanych z
Powiatem
Radomszczańskim
Wspieranie
organizacji wydarzeń
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Polskie Towarzystwo
Historyczne w
Radomsku

Radomsko

Sprawozdanie końcowe
08.V11.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
04.V111.2021r.

Umowa nr 1/2021
Kwota dotacji:
4.000z1.

w ramach konkursu

01.10.21r.- 15.12.21r.
Radomsko

29.06.21r.- 30.08.21r
Wyjazdowe formy
wypoczynku dla
Powiat
dzieci i młodzieży z
Radomszczański
terenu Powiatu
Radomszczańskiego

ZHP Hufiec
Radomsko
Umowa nr 9/2021
Kwota dotacji:
3.000z1.

ZHP Hufiec
Radomsko
Umowa nr 8/2021
Kwota dotacji:
8.000z1.

Data kontroli:
3.XII.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
05.1.2022r.
Sprawozdanie końcowe
23.X11.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
051.I.2022r.
Data kontroli:
20.V111.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
01.IX.2021r.
Sprawozdanie końcowe
29.1X. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
6.X.2021r

Współzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego

01.10.21r. — 30.12.21r

Rekreacja — aktywne
formy spędzania
wolnego czasu na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

01 .08.2 I r.- 1 5.08.2 I r.

Powiat
Radomszczański

ZHP Hufiec
Radomsko
Umowa nr 10/2021
Kwota dotacji:
2.500z1.

OSP Przedbórz
Powiat
Radomszczański

Promocja i organizacja 15.11.21r.- 31.12.21r.
wolontariatu

Umowa nr 6/2021
Kwota dotacji:
1.500z1.

PCK Radomsko

Radomsko

Data kontroli:
17. X1.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
05.1.2022r.
Sprawozdanie końcowe
23.X11.2021 r.
Przyjęcie przez Zarząd:
05.1.2022r.

Sprawozdanie końcowe
16.V111. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
01.IX.2020r

Sprawozdanie końcowe
18.I.2022r.
Pm, jęcie przez Zarząd:
26.I.2022r.

Umowa nr 13/2021
Kwota dotacji:
2.000z1.

Współzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży z terenu
Powiatu
Radomszczańskiego

Impreza rekreacyjna
z okazji Dnia Dziecka

28.05.21r.- 30.06.21r.

Klub Karate
RANDORI

Radomsko
Umowa nr 04/2021
Kwota dotacji:
2.000z1.
28.05.21r.-10.08.21r.

Stowarzyszenie
Radomsko

Sympatyków Pojazdów
Militarnych ROTA

Sprawozdanie końcowe
19.V11.202 1r.
Przyjęcie przez Zarząd:
04.V111.2021r.

Sprawozdanie końcowe
30.VII. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
04.VI11.2021r.

Umowa nr 05/2021
Kwota dotacji:
1.000z1.

Impreza rekreacyjna
z okazji Dnia Dziecka

24.05.21r.-20.08.21r.
OSP Kamiciisk
Radomsko
Umowa nr 2/2021
Kwota dotacji:
1.000z1.

Sprawozdanie końcowe
09.IX.202 1 r.
Przyjęcie przez Zarząd:
6.X.2021r

Wspieranie organizacji 03.09.21-28.09.2021r.
wydarzeń
kulturalnych i
Radomsko
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego
Wspieranie organizacji 31.05.21-20.08.2021r.
wydarzeń
Radomsko
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Stowarzyszenie
„Ziemia
Radomszczańska"
Umowa nr 14/2021
Kwota dotacji:
1.500z1.
OSP Kamieńsk
Umowa nr 3/2021
Kwota dotacji:
2.000z1.

Upowszechnianie 15.08.21-15.10.2021r.
turystyki i
krajoznawstwa na
Radomsko
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Stowarzyszenie
„ULTRA FAJNA
RYBA"

Upowszechnianie 01.07.21-31.07.2021r.
turystyki i
Radomsko
krajoznawstwa na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Klub Sportowy
Rozbiegajmy
Radomsko

Sprawozdanie końcowe
09.1X.202 1 r.
Przyjęcie przez Zarząd:
6.X.2021r

Sprawozdanie końcowe
15.X1. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
24.X1.2021r

Umowa nr 15/2021
Kwota dotacji:
3.500z1.

Umowa nr 7/2021
Kwota dotacji:
3.000zI.

30.06.21-05.09.2021r.
Wspieranie
organizacji wydarzeń
Radomsko
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Sprawozdanie końcowe
22.X. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
24.X1.2021 r

Stowarzyszenie
Literackie
„ PONAD"
Umowa nr 11/2021
Kwota dotacji:
1.50071,

30.09.21-30.11.2021r.
Wspieranie
Uniwersytet 111 Wieku
organizacji wydarzeń
Wiem Więcej
Radomsko
kulturalnych i
artystycznych na
Umowa nr 16/2021
terenie Powiatu
Kwota dotacji:
Radomszczańskiego
3.000z1.

Data kontroli:
30.V11.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
01.1X.2021r.
Sprawozdanie końcowe
30.V111. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
6.X.2021r
Data kontroli:
03.1X.202 Ir.
Przyjęcie przez Zarząd:
6.X.202Ir.
Sprawozdanie końcowe
04.X. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
6.X.2021r

Sprawozdanie końcowe
17.X1. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
24.X1.2021r.

21.10.21-20.11.2021r.
Wspieranie
organizacji wydarzeń
Radomsko
kulturalnych i
artystycznych na
terenie Powiatu
Radomszczańskiego

Stowarzyszenie
Polski Związek
Emerytów
Rencistów i
Inwalidów w
Radomsku

Sprawozdanie końcowe
09.XI. 2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
24.X1.2021r.

Umowa nr 18/2021
Kwota dotacji:
2.000z1.
22.10.21-24.11.2021r.

Współzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży z terenu
Powiatu

Stowarzyszenie
Radomszczański
Klub Squasha
„ RAKS"
Umowa nr 17/2021
Kwota dotacji:
3.000z1.

Radomsko

Radomszczańskiego

Sprawozdanie końcowe
20.X11.2021r.
Przyjęcie przez Zarząd:
05.1.2022r.

Realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021r.
Organizacja
realizująca
zadanie

Termin i miejsce
realizacji zadania

Rodzaj zadania

Powierzenie
prowadzenia w Powiecie
Radomszczańskim
nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego oraz
edukacji prawnej 2021
roku — prowadzenie
punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej
w miejscowościach:
Przedbórz i Gidie oraz
prowadzenie punktów
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego
w miejscowościach:
Kobicie Wielkie
i Wielgomlyny,
Kamieńsk i Ładzice

01.01.2021 r. —
31.12.2021 r.
Pmedbórz i Gidie,
Kobiele Wielkie
i Wielgomlyny,
Kamieńsk i Ładzice.

TOR
r,-Cebula

Fundacja Studencka
„Młodzi - Młodym" ,
z siedzibą w
Częstochowie,
42-202 Częstochowa
ul. Bór 116.
Umowa nr
ONI 1.5330.43.2020
z dnia 09.12.2020 r.
Kwota dotacji:
190.080,00 zł,
w tym kwota:
180.180,00 z!
na zadania zakresu
nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz kwota:
9.900 zł na zadania
z zakresu edukacji
prawnej.
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Termin kontroli
sprawozdania
końcowego
Data kontroli :
W 2021 roku kontrola została
przeprowadzona w dwóch
etapach:
Etap 1— 15.07.2021 r. —
Ładzice, Gidie, Wielgomlyny
Etap II — 19.07.2021 r. —
Kamieńsk, Przedbórz,
Kobiele Wielkie
Sprawozdanie końcowe
27.01.2021 r.

WSKAŹNIKI OCENY REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZCJAMI POZARZĄDOWYMI W 2021 ROKU.

1.

Liczba ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert

1
1 umowa
17 umów w ramach art.19a ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U.
z 2020r. poz.1057 )

2.

Liczba zawartych umów
na realizację zadań publicznych

3.

Liczba umów zerwanych lub
unieważnionych

O

4.

Adresaci realizowanych zadań
publicznych

Dzieci, młodzież,, seniorzy oraz
mieszkańcy Powiatu
Radomszczańskiego

Liczba organizacji pozarządowych
5.
podejmujących zadania publiczne
w oparciu o dotacje
Liczba osób zaangażowanych
w realizację zadań publicznych,
6.
w tym wolontariuszy
Wysokość kwot udzielonych
.
dotacji
Wielkość wkładu własnego
organizacji pozarządowych
8.
w realizację zadań publicznych,
w tym wkład pracy społecznej
Liczba projektów aktów prawa
miejscowego stanowionych przez
9.
Radę, konsultowanych
z organizacjami pozarządowymi

10.

Liczba wspólnie realizowanych
zadań

14 organizacji

około 450 osób
45.500 tyś.

10 °/0 każda z organizacji
pozarządowych
1
Roczny Program Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
na 2021r.
18 wspólnie realizowanych zadań
w ramach wsparcia samorządu
powiatowego,
0 wspólnych ofert realizowanych
przez ngo.

Przygotowała i opracowała : Edyta Woldan — Cebula.

Material dotyczący kampanii informacyjno
- promocyjnej 1°AI dla organizacji
pozarządowych

Facebook

hups://www. facebook.com/radom szczanski/photos/a.21382057877...

facebook

Zaloguj się

4/11k Powiat Radomszczański
21 godz. •

Warto mieć choćby jednoprocentowy wpływ na to, jak zostanie wykorzystany nasz podatek. My już od
kilku lat zachęcamy do przekazania 0% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego
działającym na terenie Powiatu Radomszczańskiego. „;,, Ta pozornie niewielka kwota, przekazana przez
wiele wrażliwych i nieobojętnych osób, umożliwia organizacjom realizację różnorodnych celów. Z
pewnością wśród nich znajdą się takie, które są dla nas istotne i te, wobec których nie można przejść
obojętnie. Na pewno warto to zrobić !
Więcej informacji: https://bit.ly/31R93NH Pokaż mniej

Dodaj komentarz

Polub to

Udostępnij

Wyświetl więcej materiałów od Powiat Radomszcza ński na F...
Zaloguj się

1z1

lub

Utwórz nowe konto
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Wygenerowano: 12-01-2022

ZOSTAW PROCENT W SWOIM POWIECIE

Warto mieć choćby jednoprocentowy wpływ na to, jak zostanie wykorzystany nasz podatek.
Starostwo Powiatowe rozpoczęło kampanię informacyjną zachęcającą mieszkańców powiatu do
przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego działającym na terenie
Powiatu Radomszczańskiego.
Mechanizm 1% pozwala nam świadomie zadecydować, na jakie konkretne cele chcemy
przeznaczyć 1% naszego podatku. Od kilku lat procedura jest łatwa i prosta - nie trzeba już
wypełniać wielu rubryk w formularzach, a wyliczonej kwoty samodzielnie wpłacać na konto
organizacji.
Każdy, kto w terminie rozliczy się z Urzędem Skarbowym, może przekazać 1% należnego podatku
wybranej organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego. Wypełniając
odpowiedni formularz PIT (po wyliczeniu, ile podatku będziemy musieli zapłacić w tym roku) w
ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać nazwę organizacji i numer, pod jakim
widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (w niektórych wypadkach, np. organizacji
ogólnopolskich, konieczne jest wpisanie danych szczegółowych). Urząd Skarbowy, w terminie 3
miesięcy, jest zobowiązany do przekazania wskazanej organizacji równowartości 1% podatku
dochodowego, pomniejszonej o koszty przelewu.
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Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok w 2022 roku znajduje się na stronie Narodowego
Instytutu Wolności.
Kampania informacyjna, rozpoczęta klika lat temu przez Powiatową Radę Działalności Pożytku
Publicznego i Starostwo Powiatowe, promuje wśród mieszkańców powiatu wsparcie organizacji,
które działają na terenie Powiatu Radomszczańskiego. Lokalne organizacje działają na bardzo
różnych polach, dlatego przed podjęciem decyzji warto zapoznać się ze sprawozdaniami
finansowymi organizacji pożytku publicznego i sprawdzić, na co przeznacza ona pozyskane środki
finansowe.
1% podatku, chociaż jednostkowo może wydawać się kwotą niewielką, umożliwia organizacjom
realizację różnorodnych celów. Z pewnością wśród nich znajdą się takie, które są dla nas istotne i
te, wobec których nie można przejść obojętnie. Na pewno warto to zrobić!

Załączniki (1)
Plakat zachęcający mieszkańców powiatu do przekazania 1% podatku dochodowego
organizacjom pożytku publicznego
930 kB

2 z2
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Informacja o wpływie Nowego Ładu na organizacje pożytku publicznego ze
statusem OPP
Autor: Waldemar Weihs
Organizacje pozarządowe pozyskując status „organizacji pożytku publicznego" mogą
otrzymywać 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2021 r. było
zarejestrowanych ok. 9,4 tys. organizacji z takim statusem, z których 5277 organizacji
otrzymało środki z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2020 r.
Aż 15,3 mln podatników skorzystało z możliwości przekazania 1% swojego podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego. Stanowiło to niebagatelną kwotę 972,7 mln zł. Przeciętna
kwota przekazana na rzecz tych organizacji wyniosła 63 zł.
Łatwo zauważyć, że absolutną większość wpłat stanowią male kwoty z niewielkich
dochodów obywateli, w tym także emerytów.
Biorąc pod uwagę podniesienie progu dochodu wolnego od podatku dochodowego oraz
zwolnienie niektórych grup z opodatkowania (wcześniej młodzież do 26 nt. i obecnie
znaczna grupa emerytów), to samorządy szacowały zmniejszenie przychodów z tego tytułu o
co najmniej 1/5. Oznacza to także zmniejszenie możliwości otrzymania przez organizacje
pożytku publicznego kwoty tzw. 1% o co najmniej 1/5.
Mając jednak na uwadze, że większość podatników przekazujących 1% osiągała dotychczas
niewielkie dochody i obecnie będzie zwolniona z opłacania podatku dochodowego, to skala
zmniejszenia wpłat z tytułu 1% mote osiągnąć co najmniej 1/4 dotychczasowej kwoty. To
znaczy, że zamiast wzrostu wpłat nastąpi dramatyczne ich zmniejszenie o ok. 240 mln zł. Dla
wielu organizacji będzie to dramatyczny spadek przychodów i możliwości prowadzenia
działań pomocowych, szczególnie w obszarze niepełnosprawności, osób chorych itp.

Waldemar Weihs, działacz społeczny, animator, trener i ekspert w zakresie funkcjonowania
organizacji pozarządowych, budowania partnerstw/koalicji/związków, współpracy pomiędzy
organizacjami i innymi sektorami. Członek Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad
Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego oraz Przewodniczący Zespołu ds. komunikacji społecznej krajowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego VI Kadencji (2018-21)
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Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy,
aby ten wyjątkowy (-7-as upłynął w ciepłej rodzinnej atmosferze,
przyniósł radość, wiele nadziei na przyszłość
oraz choć chwilę odpoczynku od codziennych problemów.
Nowy Rok 2022 niech podaruje sukcesy
w życiu osobistym i zawodowym
oraz spełni Państwa życzenia.
/WW itdowaybriati

Starosta Powiatu Radomszczańskiego

Przewodniczący Rady Powiatu

Beata Pokora

Krzysztof Zygma

d
Modernizacja powiatowych dróg
mory%

Siedem wyremontowanych
odcinków dróg, osiem
nowoczesnych bezpiecznych przejść dla pieszych.
a przede wszystkim - rozpoczęcie kompleksowej
przebudowy ul. Kościowa
w Radomsku - to bilans
inwestycji i remontów prowadzonych w 2021 roku na
powiatowych drogach. Ich
koszt wynosi ponad
8.2 mln złotych.
Modernizacja ponadkilometrowego odcinka ulicy
ks. Kościowa to największa
tegoroczna inwestycja na
powiatowych drogach.
Prace obejmują wymianę
konstrukcji jezdni, istniejącego. bardzo zniszczonego już chodnika oraz
wykonanie nowego ciągu
pieszego i ścieżki rowerowej po przeciwnej stronie
ulicy, a także remont zatok
autobusowych. Nowa infrastruktura przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa
osób korzystających z tej
drogi. W rejonie szkoły

podstawowej i przedszkola
tarcza skrzyżowania z ul. U
Listopada zostanie wyniesiona do poziomu chodnika.
Koszt inwestycji planowanej
na lata 2021-2022 to ponad 5
milionów złotych (3242 038
zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. 500 000
zł - z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, 3L1 000
zł • z budżetu Miasta Radomsko). Wykonawcą robot jest
firma Drog-Bud.
Jesienna aura sprzyjała
drogowcom, więc prace na
Kościowa są zaawansowane.
Ułożona została już tłuczniowa podbudowa jezdni, co
poprawiło mieszkańcom tej
ulicy dostęp do swoich domów. Według planu całość ma
być gotowa w lipcu 2022 r.
Nową nawierzchnię zyskało
siedem odcinków dróg:
• nr. 3915E w Pytowicach, gm.
Kamieńsk (1350 m, koszt
zadania 504 962 zł. w tym
z RFRD - 403 969 21).
- nr 1921E w Lgocie Wielkiej (670 m. koszt zadania

—

259 293 zł. w tym 50 proc.
z gm. Lgota Wlk.).
„ nr 3900E we wsi Włynice.
gm. Gidie (1000 m, koszt
zadania 264 204 zł, w tym
68 000 zł z gm. Gidie).
„ nr. 3914E odc. Kajetanów
Stara Wieś. gm. Przedbórz
(570 m, koszt zadania 214
939 zł).
- nr 3935E odc. granica gm.

Radomsko - Dmenin.gm.
Kodrąb (745 m, koszt zadania
265 228 zł).
„ nr 3910E w Borowej. gm.
Przedbórz (838 m, koszt
zadania 289 359 zł, w tym
80 000 zł z gm. Przedbórz).
- nr 3929E w Mariance, gm.
Gomunice (741m. koszt zadania 293 752 A).
Władze Powiatu Radom-

szczańskiego dbają także
o bezpieczeństwo pieszych
użytkowników dróg.
Na ulicy Piastowskiej w Radomski,. w rejonie ul. Łokietka
i wjazdu do supermarketu,
kończy się budowa nowego
przejścia dla pieszych. Na
środku ulicy dla bezpieczeństwa pieszych motyczono
tzw. wyspę z azylem. Przejście zostanie też dodatkowo
doświetlone. Koszt prac to
174 829 zł (w tym 139 863 zł
dofinansowania z RFRD).
Do końca kwietnia 2022 r.
zakończona zostanie przebudowa i modernizacja siedmiu
przejść dla pieszych: dwóch
w Kocierzowach (w okolicy
sklepu i dawnej szkoły), na
ul. Przedborskiej w Kletni.
w Strzałkowie (w okolicy kościoła). w Orzechowie, przez
ul. Szkolną w Gidiach, przez
ul. Przedborską w Pławnie.
Te inwestycje, których koszt
przekracza 850 tys. złotych,
takze w 80 proc. dofinansowane zostały z RFRD.
- W 2022 roku zaplanowaliśmy przebudowę oraz

doświetlenie pięciu kolejnych
przejść przez powiatowe drogi: w Locie Wielkiej. Kodrębie.
Kobielach Wielkich. Wąglinie
i Zapolicach informuje Starosta Powiatu Radomszczahskiego Beata Pokora.
Niezależnie od wymienionych robót, na powiatowych
drogach na bieżąco prowadzone są doraźne naprawy
I remonty. mające na celu wyeliminowanie potencjalnych
zagrożeń dla uczestników
ruchu kołowego i pieszego
(gl. uzupełnianie ubytków
nawierzchni). Od początku
roku wydano na ten cel ponad
milion złotych.
Ponadto - wymiana oznakowania pionowego kosztowała
70 000 zl. odnowa oznakowania poziomego - 117.074
zł W październiku wykonano
również oznakowanie skrzyżowania w Woli Malowanej za
kwotę 4 920 z1. Prowadzone
były także prace przy czyszczeniu rowów i wykonywaniu
nowych rowów, ścinaniu
poboczy oraz budowie przepustów.

Potrzebny kolejny dom dla dzieci

Zostaw procent w swoim powiecie

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego informuje.
lz Jest zainteresowany
nabyciem nieruchomości
zabudowanej. z przeznaczeniem na prowadzenie
placówki opiekuńcz
o-wychowawczej.
położonej na terenie
miasta Radomsko lub
w bliskiej okolicy.

Warto mleć choćby
Jednoprocentowy
wpływ na to. jak zostanie
wykorzystany nasz
podatek. Starostwo
Powiatowe zachęca
mieszkańców powiatu
do przekazania 1%
podatku dochodowego
organizacjom pożytku
publicznego działającym
na terenie Powiatu
Radomszczańskiego.

Preferowane nieruchomości:
• nieruchomość winna
posiadał powierzchnię
1500-2500 m2.
• budynek winien byt wstanie dobrym, powierzchnia
użytkowa 200-450 m2. minimum 7 pokoi i 2 łazienki.
• nieruchomość uzbrojona
w energię elektryczną, sieć
wodno-kanalizacyjną.

ewentualnie gazową,
• nieruchomość winna
posiadać dostęp do drogi
publicznej poprzez zapewniony zjazd publiczny.
Wszystkich zainteresowanych zbyciem nieruchomości. która spełniałaby ww.
opisane kryteria, prosimy
o składanie propozycji
zbycia nieruchomości wraz
z podaną ceną w jeden z niżej podanych sposobów:
• pocztą tradycyjną na
adres: Starostwo Powiatowe
w Radomsku. Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Leszka Czarnego 22,
97-500 Radomsko,
• na adres e-mailowy:
nieruchomoscitzradomszczanski.pl.
• telefonicznie:

tel. 44 66b 69 42.,
• za pośrednictwem
skrzynki ePUAP /sradomsko/SkrytkaESP z dopiskiem ..oferta zbycia
nieruchomości".

Mechanizm 1% pozwala nam
świadomie zadecydować.
na jakie konkretne cele chcemy przeznaczyć 1%
naszego podatku.
Od kilku lat procedura jest
łatwa i prosta - nie trzeba
już wypełniać wielu rubryk
w formularzach, a wyliczonej

kwoty samodzielnie
wpłacać na konto organizacji.
Każdy. kto w terminie
rozliczy się z Urzędem
Skarbowym, może przekazać 1% należnego podatku
wybranej organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego.
Wypełniając odpowiedni
formularz PIT (po wyliczeniu, ile podatku będziemy
musieli zapłacić w tym roku)
w ostatnich rubrykach
zeznania podatkowego
należy wpisać nazwę
organizacji i numer, pod
jakim widnieje w Krajowym
Rejestrze
Sądowym. Urząd Skarbowy,
w terminie 3 miesięcy, jest
zobowiązany do przekaza-

nia wskazanej organizacji
równowartości 1% podatku
dochodowego. pomniejszonej o koszty przelewu.
Lokalne organizacje
działają na bardzo różnych
polach. dlatego przed podjęciem decyzji warto zapoznać
się ze sprawozdaniami finansowymi organizacji pożytku
publicznego i sprawdzić.
na co przeznacza ona
Pozyskane środki finansowe.
1% podatku, chociaż jednostkowo może wydawać się
kwotą niewielką, umożliwia
organizacjom realizację
różnych celów. Z pewnością
wśród nich znajdą się takie,
które są dla nas istotne i te.
wobec których nie można
przejść obojętnie. Na pewno
warto to zrobić!

Radomsko z pierwszej ręki. Jesteśny z wami 24 godziny na dobę
&WERW SPONSOROWANY
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
aby ten wyjątkowy czas upłynął w cieplej rodzinnej atmosferze,
przyniósł radość, wiele nadziei na przyszłość
oraz choć chwilę odpoczynku od codziennych problemów.
Nowy Rok 2022 niech podaruje sukcesy
w życiu osobistym i zawodowym
oraz spełni Państwa życzenia.
Starosta Powiatu Radomszczańskiego

We..444 dum*

Beau Pokora

Modernizacja ,
powiatowych drog
Siedem wyremontowanych odcinków dróg,
osiem nowoczesnych
bezpiecznych przejść
dla pieszych, a przede
wszystkim - rozpoczęcie
kompleksowej przebudowy ul. Kościowa
w Radomsku - to bilans
inwestycji i remontów
prowadzonych w 2021
roku na powiatowych
drogach. Ich koszt
wynosi ponad 8,2 mln
złotych.
Modernizacja ponadkilometrowego odcinka ulicy ks. Kościowa to
największa tegoroczna inwestycja
na powiatowych drogach. Prace
obejmują wymianę konstrukcji
jezdni. istniejącego, bardzo zniszczonego jut chodnika oraz wykonanie nowego ciągu pieszego i
ścieżki rowerowej po przeciwnej
stronie ulicy, a także remont zatok
autobusowych. Nowa infrastruktura bezpośrednio przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z tej drogi. W rejonie
szkoty podstawowej i przedszkola
tarcza skrzyżowania z ul. II listopada zostanie wyniesiona do poziomu chodnika.
Koszt inwestycji planowanej na
lata 2021-2022 to ponad 5 milionów
złotych (3 242 038 d pochodzi z
dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 500 MO a
- z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. 311 000 z1 - z budżetu
Miasta Radomsko). Wykonawcą robot jest (inną Drug-Bud.
Jesienna aura sprzyjała drogowcom, więc prace na Kościowa są
zaawansowane. Ułożona zostałajuż
bitumiczna podbuclossa jezdni, co
poprawiło mieszkańcom tej ulicy
dostęp do swoich domów. Według
planu całość ma być gotowa w lipcu
2022 r.
Nową nawierzchnię zyskało

również siedem odcinków dróg powiatowych:
n nr. 3915E w Pyrowicach gm.

Kamierisk (1350 m. koszt zadania

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Zygota

Zostaw procent
w swoim powiecie
(
Warto mleć chocby jednopro-

centowy wpływ na to, jak zostanie wykorzystany nasz podatek. Starostwo Powiatowe

zachęca mieszkańców powiatu do przekazania 1% podatku
dochodowego organizacjom
pożytku publicznego działającym na terenie Powiatu Ra-

domszczańskiego.

Przedstawiciele władz Powiatu Radomszczańskiego: (od prawe))
Mich* Koski, Beata Pokora, Ewa Gajzler oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Aleksander Broszkowski oglądają wyromontowany odcinek drogi w Lgocie Wielkiej.
504 962 zl, w tym dofinansowanie z
RFRD .403 969 zł),
.71 nr 1921E w Lgocie Wielkiej (670
m, koszt zadania 259 293 zl. w tym
50 proc. - dofinans. z Gm. Lgota
Wlk.).
-t nr 3900E we wsi Wlynice, gm.
Gidie (1000 m, koszt zadania 264 204
z( w tym 68 000 z! -dofinans. z Gm.
Gidie),
't nr. 3914E odc. Kajetanów Sima
Wici gm. Przedborz (570 m, koszt
zadania 214 939 z1).
„nr 3935E odc. granica gm. Radomsko - Dmcnin, gin. Koch* (745 m,
koszt zadania 265 228 A),
-t nr 3910E w Borowej, jpn. Przedbórz (838 m. koszt zadania 289 359
z!, w tym 80 000 z! - dofinansowanie
z (3m. Przedborz),
▪ nr 3929E w Mariance. gm. Gomonice (741 m. koszt zadania
293 752 z1).
Władze Powiatu Radomszczańskiego dbają także o bezpieczeństwo
pieszych użytkowników dróg.
Na ulicy Piastowskiej w Radomsitu. w rejonie ul. Łokietka i wjazdu
do supermarketu. kończy się budowa nowego przejścia dla pieszych.
Na środku ulicy dla bezpieczeństwa
pieszych wytyczono tzw. wyspę z
azylem. Przejście zostanie też dodatkowo doświetlone. Koszt prac to
174 829 zł (w tym l 39 863 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg).
Do końca kwietnia 2022 roku
zakończona zostanie przebudowa
i modernizacja siedmiu przejść dla

pieszych: dwóch w Kocierzowach
(w okolicy sklepu i dawnej szkoty).
na ul. Przedborskiej w Kielni. w
Strzalkowie (w okolicy kościoła),
w Orzechowie przez ul. Szkolną
w Gidiach. przez ul. PrzedboNką
w Pławnie. Te inwestycje, których
koszt przekracza 850 tys. złotych
także w 80 proc. dofinansowane zostały z RFRD.
- W 2022 roku zaplanowalismy
przebudowę oraz doświetlenie pięciu
kolejnych przejść przez powiatowe
drogi: w Lgocie Wielkiej, Kodiebie, Kobielach Wielkich, Wąglinie
i Zapolicach - informuje Starosta
Powiatu Radomszczańskiego Beata
Pokora.
Niezależnie od wymienionych
robót, na powiatowych drogach na
bieżąco prowadzone są doraźne naprawy i remonty, mające na CCIII
wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń dla uczestników ruchu kołowego i pieszego (gl. uzupełnianie
ubytków nawierzchni). Od początku
roku wydano na ten cel ponad milion
złotych.
Ponadto - wymiana oznakowania
pionowego kosztowała 70 000 zl,
odnowa oznakowania poziomego
(na powierzchni blisko 8000 m kw.)
- 117.074 zł. W październiku wykonano również oznakowanie skrzyżowania w Woli Malowanej 72 kwotę
4 920 d. Prowadzone byty także
prace przy czyszczeniu rowów i
wykonywaniu nowych rowów, ścinaniu poboczy oraz budowie przepustów.

Mechanizm I% pomała nam
świadomie zadecydować, na jakie
konkretne cele chcemy przeznaczyć
1% naszego podatku. Od kilku lat
procedura jest łatwa i prosta - nic
trzeba już wypełniać wielu rubryk
w formularzach a wyliczonej kwoty
samodzielnie opłacać na konto organizacji.
Każdy, kto w tcrrninic naliczy
się z Urzędem Skatowym, może
przekazać 1% należnego podatku
wybranej organizacji pozarządowej
O statusie organizacji pożytku publicznego. Wypełniając odpowiedni
formularz PIT (po wyliczano. ile
podatku bedziemy musieli zapłacić w tym roku) w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy
wpisać nazwę organizacji i numer,
pod jakim widnieje w Krajowym

Rejestrze Sądowym (w niektórych
w)padkach, np. organizacji ogólnopolskich, konieczne jest wpisanie danych szczegółowych). Urząd
Skarbowy, w terminie 3 miesięcy.
jest zobowiązany do przekazania
wskazanej organizacji równowartości 1% podatku dochodowego, pomniejszonej o koszy przelewu.
Kampania informacyjna, rozpoczęta klika lat temu przez Powiatową Radę Działalności Pożytku
Publicznego i Starostwo Powiatowe, promuje wśród mieszkańców powiatu wsparcie organizacji,
które działają na terenie Powiatu
Radomszczańskiego. Lokalne organizacje działają na bardzo rożnych polach. dlatego przed podjęciem decyzji warto zapoznać się
ze sprawozdaniami finansowymi
organizacji pożytku publicznego
i sprawdzić, Ml co pizcznacza ona
pozyskane środki finansowe.
1% podatku, chociaż jednostkowo more wydawać się kwotą niewielcą. umożliwia organizacjom realizację różnych celów. Z pewnością
wśród nich znajdą się takie, które są
dla nas istotne i tc, wobec których
nie można przejść obojętnie. Na
pewno warto to zrobić!

Potrzebny kolejny
dom dla dzieci
Zarząd Powiatu Radomszczańskiego informuje, iż jest zainteresowany nabyciem nieruchomości
zabudowanej,
z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo
- wychowawczej, położonej na
terenie miasta Radomsko lub
w bliskiej okolicy.
Preferowane nieruchomości:
fl nieruchomość winna posiadać powierzchnię 1500- 2500
o budynek winien być w stanic dobrym, powierzchnia użytkowa 200
- 450 ma. minimum 7 pokoi i 2 lazienki.
„ nieruchomość uzbrojona w encl.
grę elektryczną, sieć wodno - kanalizacyjną. ewentualnie gazową.
„ nieruchomość winna posiadać
dostęp do drogi publicznej poprzez
zapewniony zjazd publiczny.

Wszystkich zainteresowanych
zbyciem nieruchomości, która spełniałaby ww. opisane kryteria prosimy o składanie propozycji zbycia
nieruchomości wraz c podaną ceną
w jeden z niżej podanych sposobów:
pocztą tradycyjną na adres! Starostwo Powiatowe w Radomski',
Referat Gospodarki Nieruchomościami, uL leszka Czarnego
22, 97 -500 Radomsko, na adres
emaliowy: nieruchemosciqradomicizzanski.pl, telefonicznie: tel.
44 685 89 42. za pośrednictwem
skrzynki cPUAP /sradomskoiSluytkaESP z dopiskiem ..oferta zbycia
nieruchomości".

facebook.com/gazetaradomszezanska www radnmezezanska.pl 23 GRUDNIA 2021 Gazeta Radomezczahska
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...ostaw procent podatku w
swoim powiecie
QD Redakcja Z • 21 godzin temu

Warto mieć choćby jednoprocentowy wpływ na to, jak zostanie
wykorzystany nasz podatek. Starostwo Powiatowe rozpoczęto kampanię
informacyjną zachęcającą mieszkańców powiatu do przekazania 1%
podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego działającym na
terenie powiatu radomszczańskiego.

Mechanizm 1% pozwala nam świadomie zadecydować, na jakie konkretne
cele chcemy przeznaczyć 1% naszego podatku. Od kilku lat procedura jest
łatwa i prosta — nie trzeba już wypełniać wielu rubryk w formularzach, a
wyliczonej kwoty samodzielnie wpłacać na konto organizacji.

Każdy, kto w terminie rozliczy się z Urzędem Skarbowym, może przekazać
1% należnego podatku wybranej organizacji pozarządowej o statusie
organizacji pożytku publicznego. Wypełniając odpowiedni formularz PIT
(po wyliczeniu, ile podatku będziemy musieli zapłacić w tym roku) w
ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać nazwę
organizacji i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym
(w niektórych wypadkach, np. organizacji ogólnopolskich, konieczne jest
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wpisanie danych szczegółowych). Urząd Skarbowy, w terminie 3 miesięcy,
jest zobowiązany do przekazania wskazanej organizacji równowartości 1%
podatku dochodowego, pomniejszonej o koszty przelewu.

Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do
otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok w
2022 roku znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

Kampania informacyjna, rozpoczęta klika lat temu przez Powiatową Radę
Działalności Pożytku Publicznego i Starostwo Powiatowe, promuje wśród
mieszkańców powiatu wsparcie organizacji, które działają na terenie
Powiatu Radomszczańskiego. Lokalne organizacje działają na bardzo
różnych polach, dlatego przed podjęciem decyzji warto zapoznać się ze
sprawozdaniami finansowymi organizacji pożytku publicznego i sprawdzić,
na co przeznacza ona pozyskane ś rodki finansowe.

1% podatku, chociaż jednostkowo może wydawać się kwotą niewielką,
umożliwia organizacjom realizację różnorodnych celów. Z pewnością
wśród nich znajdą się takie, które są dla nas istotne i te, wobec których nie
można przejść obojętnie. Na pewno warto to zrobić!

z

2022-01-13, 10:10

Zostaw progenew swdini powiecie. Ruszyła kampania - Radomsko24.p1

https://radomsko24.pl/zostaw-procent-w-swoim-powiccie-ruszyla- a...

Zostaw procent w swoim powiecie.
Ruszyła kampania
WOJCIECH BOJ DO , 12.01.2022

Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Warto mieć choćby jednoprocentowy wpływ na to, jak zostanie wykorzystany
nasz podatek. Starostwo Powiatowe w Radomsku rozpoczęło kampanię
informacyjną zachęcającą mieszkańców powiatu do przekazania 1% podatku
dochodowego organizacjom pożytku publicznego działającym na terenie
powiatu radomszczańskiego.

Mechanizm 1% pozwala nam świadomie zadecydować, na jakie konkretne cele
chcemy przeznaczyć 1% naszego podatku. Od kilku lat procedura jest łatwa i
prosta - nie trzeba już wypeł niać wielu rubryk w formularzach, a wyliczonej
kwoty samodzielnie wpłacać na konto organizacji.
Każdy, kto w terminie rozliczy się z Urzędem Skarbowym, może przekaza ć 1%
należ nego podatku wybranej organizacji pozarządowej o statusie organizacji
pożytku publicznego. Wypeł niając odpowiedni formularz PIT (po wyliczeniu, ile
podatku będziemy musieli zapłaci ć w tym roku) w ostatnich rubrykach zeznania
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podatkowego należy wpisać nazwę organizacji i numer, pod jakim widnieje w
Krajowym Rejestrze Są dowym (w niektórych wypadkach, np. organizacji
ogólnopolskich, konieczne jest wpisanie danych szczegółowych). Urząd
Skarbowy, w terminie 3 miesięcy, jest zobowiązany do przekazania wskazanej
organizacji równowartoś ci 1% podatku dochodowego, pomniejszonej o koszty
przelewu.
Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok w 2022 roku znajduje
się na stronie
Kampania informacyjna, rozpoczęta klika lat temu przez Powiatową Radę
Działalności Pożytku Publicznego i Starostwo Powiatowe w Radomsku, promuje
wśród mieszkańców powiatu wsparcie organizacji, które działają na terenie
powiatu radomszcza ńskiego. Lokalne organizacje działają na bardzo różnych
polach, dlatego przed podjęciem decyzji warto zapoznać się ze sprawozdaniami
finansowymi organizacji pożytku publicznego i sprawdzić, na co przeznacza ona
pozyskane ś rodki finansowe.
1% podatku, chociaż jednostkowo może wydawać się kwotą niewielką, umożliwia
organizacjom realizację różnorodnych celów. Z pewnością wśród nich znajdą się
takie, które są dla nas istotne i te, wobec których nie można przejść obojętnie.
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut
Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w
Poznaniu ostrzega przed możliwością wystąpienia marznących opadów
na terenie powiatu radomszczańskiego.

RADOMSK024.PL

Uwaga! Będzie ślisko na drogach!
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Ba...
2 udostępnienia
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Warto mieć choćby jednoprocentowy wpływ na to, jak zostanie
wykorzystany nasz podatek. Starostwo Powiatowe w Radomsku
rozpoczęło kampanię informacyjną zachęcającą mieszkańców powiatu
do przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku
publicznego działającym na terenie powiatu radomszczańskiego.
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Współpraca o charakterze niefinansowym
podejmowana przez jednostki
samorządowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NR 1
IM. STANISŁAWA STASZICA W RADOMSKU
97-500 Radomsko ul. Brzeźnicka 20
tel./fax 44 682-21-56
NIP 772-12-61-243 REGON 000187607
www.radomsko.edu.pl
e-mail: zspl@radomsko.edu.pl
Radomsko, dnia 2 marca 2022r.

Pani Anna Gaik — SIęzak
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego

W odpowiedzi na pismo nr ONNI1.526.3.2022 z dnia 2.02.2022r.
Dyrektor Zespołu szkól Ponadpodstawowych Nr 1 informuje, że w roku 2021:
1.Szkota prowadziła szkolne kolo PCK:
- PCK w ramach działalności organizuje krwiodawstwo na terenie szkoty.
- przystępuje do turnieju „Młoda krew ratuje życie„
- prowadzi działalność informacyjną na temat oddawania krwi.
- organizuje liczne prelekcje z uczniami zarówno stacjonarnie jak i poprzez platformę TEAMS
na temat zasad oddawania krwi.
2. Współpracowała z DKMS:
- w zakresie działa ń na rzecz osób niepełnosprawnych szkota zapewnia wsparcie psychologicznopedagogiczne
- współ pracuje z Fundacją , w ramach zachęcania młodzieży do rejestracji w bazie dawców szpiku
- prowadzenie godzin wychowawczych o tematyce poruszającej działania na rzecz osób
niepełnosprawnych ( zbiórki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego)

Z poważaniem:
Ewa Grodzicka
Dyrektor

odpowiedinapismonrON11.526.360)21,M.>
SIG
Temat:

odpoyfie-4 na pismo nr ON11.526.3.2022

Nadawca: Wydział Organizacyjny <organizacyjny4@radomszczanski.pl>
Data: 02.03.2022, 09:45
Adresat: <starostwo@radomszczanski.pl>
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Witam,
Zespól Szkól Ekonomicznych w Radomsku przesyła odpowiedź na pismo nr
ONII.526.3.2022 z dnia 02.02.2022.

Pozdrawiam
Agnieszka Pisarek-sekretarz szkoły
Zespól Szkól Ekonomicznych
97-500 Radomsko, Ul. Przedborska 39/41
Tel. 44 682 12 09, Fax. 44 682 13 59
www.zseradomsko.edu.pl
Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż :
* Administratorem danych osobowych jest Zespól Szkól Ekonomicznych im.
T. Kotarbińskiego w Radomsku ul. Przedborska 39/41 97-500 Radomsko
* Inspektorem ochrony danych jest Marta Skibińska. Można
się z nim kontaktować pod adresem: kontaktPiszd.pl
* Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panią/Panem
komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, na podstawie (art. 6 ust 1
lit. a RODO) zgody którą Pani/Pan wyrazili poprzez wyraźne działanie
(wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi).
* Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail
będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji, po
upływie tego okresu Pani/Pana dane mogą być przechowywane wyłącznie
* celach dowodowych dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi
roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym.
* Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych, sprostowania
danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody,
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
* Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych podmiotów za
wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w
ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami
prawa polskiego.
* Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Pań stwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
* Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały profilowaniu.
* Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na
podstawie Pani/Pana zgody, a konsekwencją ich nie podania będzie brak
możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość .
—Załączniki:
Wydział Organizacyjny.pdf

1z1

453 KB

02.03.2022, 09:59

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
im. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. Przedborska 39 / 41, 97-500 Radomsko
tel./fax. 44 682-12-09
http://www.zseradomsko.edu.pl,
e-mail:sekretariat@zseradomsko.edu.pl

Starostwo Powiatowe
w Radomsku
Wydział Organizacyjny

Wasze pismo z dnia: Znak:

2022-02-02

ONII.526.3.2022

Nasz znak:
ZSE.071.3.2022

Data:
2022-03-01

Sprawa: współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku
Dyrektor Zespołu Szkól Ekonomicznych w Radomsku informuje. że nasza szkoła
w 2021 roku podjęta współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi :
Zakres współpracy
. Lp , Nazwa organizacji
I
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Podnoszenie kompetencji uczniów w zawodzie
2
3
4

0/Łódź
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
0/Częstochowa
Starter — Radomsko
Miejski Inkubator Przedsiębiorczości
Młodzieżowa

Fundacja Przedsiębiorczości

5

Wolontariat

6

PCK -- Punkt Krwiodawstwa

księgowego
Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej
w zawodzie księgowego
Zajęcia z uczniami z zakresu motywacji
w działalności gospodarczej
Udział
w
Światowym
Tygodniu
Przedsiębiorczości:
udział w ogólnopolskim programie _Otwarta
Firma",
w
Dniu
udział
Ogólnopolskim
Przedsiębiorczości.
ZSE wśród laureatów Ogólnopolskiego Dnia
Przedsiębiorczości - IX raz jesteśmy \\ szronie
najaktywniejszych szkól z całej Polski.
Udział w akcji „Święty Mikołaj na Kresach"
Udział w XXI edycji akcji „Szlachetna paczka"
Udział w akcji „Sprawmy razem radość"
Udział
w
zbiórce
odzieży
i żywności.
Udział w olimpiadach i konkursach o tematyce
prozdrowotnej.
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Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „KAMIL" w Strzałkowie
97-500 Strzatków, ul. Broniewskiego 10 c
tel.: 44 741 31 70
e-mail: biuro@powkamil.pl

Strzalków, 03.02.2022r.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
"KAMIL" w Strzałkowie

Sz. P. Anna Gaik

Strzaików, ul. Broniewskiego 10c
97-500 Radomsko

Naczelnik Wydział u Organizacyjnego

Starostwo Powiatowe w Radomsku

Starostwo Powiatowe
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Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „KAMIL" w Strzałkowie w związku
z pismem nr ONII.526.3.2022 z dnia 02.02.2022r., informuje, iż w roku 2021 tut. Placówka
w ramach realizacji Programu Współpracy Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami
pozarządowymi prowadziła pozafinansową współpracę z:
•

Fundacją „FOTO Pozytyw", z siedzibą przy ul. Dembowskiego 20, 97-500 Radomsko
—w zakresie organizacji

C72SU

wolnego dla Podopiecznych tut. Placówki w postaci

warsztatów fotograficznych;
•

Fundacją „SFINKS z pasją do dzieci", z siedzibą przy ul. Kaczej 2,41-400 Myslowice
—w zakresie organizacji czasu wolnego dla Podopiecznych tut. Placówki w postaci
zorganizowania wycieczki do Ogrodzieńca oraz w zakresie przeprowadzenia zbiórki
artykułów szkolnych, papierniczych i higienicznych na rzecz Podopiecznych tut.
Placówki wspólnie z oddziałami Poczty Polskiej z terenu Powiatu Radomszczańskiego.

DY E'r<TOR

mgr Kl .udi Olas

Zespi Szkół Drzewnych
Ochrony środowisku
97-500 Radnmske, Radiola. 12
u 44/ 6-.23-79, fax 882,23-95

.)iarostwo Powiatowe
YNELO

nn -02- 11

ZSD.4262.1.202
L.dz.

Radomsko, 10.02.2022
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Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego
Starostwa Powiatu Radomszczańskiego
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W odpowiedzi na pismo 0NII.526.3.2022 z dn. 02.02.2022, Dyrektor Zespoł u Szkól
Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku przedkłada informację dotyczącą współpracy szkoły
z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
W trakcie realizacji zada ń wynikających ze Szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego,
wychowawcy klas i pedagodzy podejmowali współpracę z instytucjami pozarządowymi oraz
wspierającymi rodzinę: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, OHP, Placówką opiekuńczo-wychowawczą "Kamil", Bursą szkolną.
Współ pracowaliśmy także z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego, Policją, PSSE,
MOPS, GOPS-ami. Realizując zadania z zakresu kultury i sztuki, korzystaliśmy z ofert proponowanych
przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Dom Kultury i Muzeum Regionalne.
W ramach realizacji zadań o charakterze wolontarystycznym, Szkolny Klub Wolontariusza od kilku lat
współ pracuje z Domem Pomocy Społecznej i Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
Propagując krajoznawstwo i turystykę organizowaliśmy wycieczki edukacyjne do miejsc związanych
z historią i dziedzictwem narodowym oraz wycieczki mające na celu poznawanie piękna naszego
kraju.
Nadmieniamy, że przy realizacji

powyższych działań nie korzystaliśmy z

żadnych

lokalnych form dofinansowania.

DYREKTOR
Zespołu Szkól Drzewnych
I Ochrorw śr °wisk° w Rodomsku
r! e
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Ks. Jana Twardowskiego
7-500 Radomsko, ul. Piastowska 12
el.: 6834682 (sekretariat), 6830689 (księgowość),

Znak sprawy: SOSW.071.10.2022

e-mail: soswradomskopoczta.fm
www: soswradomsko.pl

Radomsko, dn. 07.22.2og
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Pani
Anna Gaik-Ślęzak
L.dz.
Naczelnik
podpis
Wydziału Organizacyjnego
w Starostwie Powiatowym
w Radomsku

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Radomsku przedkłada informacje dotyczące współpracy placówki z
organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w miesiącach marzec czerwiec oraz wrzesień - listopad roku 2021, współpracował z Fundacją

pn.:"Leczymy lasem". Beneficjentami projektu byli uczniowie,
wychowankowie oraz absolwenci Ośrodka.
Ponadto w Ośrodku ma swoją siedzibę stowarzyszenie
„Biedroneczka" zrzeszające między innymi pracowników Ośrodka.
Placówka na bieżąco podejmuje wspólne działania na rzecz osób
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Radomszcza ńskiego np. w zakresie
organizacji kiermaszów świątecznych.

Z poważaniem

KM
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„Przyjazna planeta" w ramach organizacji cyklicznych wyjazdów do lasu

wict owe

Radziechowice Pierwsze 17.02,2022r

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Radziechowicach
Radziechowice Pierwsze, ul. Wspólna 2
97-561 Ładzice
pow. radomszczańskl, woj. łódzkie
Tel./fax: 44 684 08 21
NIP 772-11-10-240, REGON 000311740

Starostwo Powiatowe w Radomsku
Ul. Leszka Czarnego 22
Starostwo Powiatowe
w r , i. \I = O
97-500 Radomsko
data
wpt. 2022 -02- 1 7
Naczelnik

Ałe.04

Wydziału Organizacyjnemi,
L.dz. DPS. 134/2022
D.070.06.2022

W odpowiedzi na pismo znak ON 11.526.3.2022 z dnia 02.02,2022r., Dom
Pomocy Społecznej w Radziechowicach uprzejmie informuje, iż w czasie trwania
pandemii Covid-19 nasza placówka jest wspomagana przez Fundację Biedronki,
która nieodpłatnie przekazała dla naszego Domu środki ochrony indywidualnej,
środki kosmetyczne oraz środki czystości.

i
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* olyZESPÓL PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH
97 - 500 RADOMSKO, UL. PIASTOWSKA 21

Tel. 44 683 44 95 e- mail: bursa.radomsko@wp.pl
Zespól Placówek
Oświatowo Wychowawczych

Radomsko, 2022-03-01

97-500 Radomsko. ul. Piastowska 21
tel. 44 / 683 44 95
NIP 772-22-37-011, Regon 592307837

ZPO-W. 0331.3.2022

Sz. P.
Anna Gaik — Ślęzak
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego
Starostwo Powiatowe
w Radomsku

W odpowiedzi na pismo znak: ONII.526.3.2022 z dnia 02 lutego 2022 r. Dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Radomsku przedstawia poniżej ocenę
realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, podjętego Uchwalą nr XXV/196/2020
Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 listopada 2020 r.
W 2021 roku Zespół Placówek Oświatowo — Wychowawczych w Radomsku
realizował zadania z zakresu: promocja i organizacja wolontariatu.
Działania podjęte przez placówkę:
1. Współpraca z PCK — zbiórka monet w ramach akcji „Gorączka grosza";
2. Akcja charytatywna „Mikołaj na Kresach" — pomoc Polakom na Ukrainie.
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Starostwo Powiatowe
w Radomsku
Wydział Organizacyjny
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Znak: DPS-0702-3/2022
W odpowiedzi na pismo ONII.526.3.2022 z dnia 02.02.2022 r. w sprawie realizacji
Programu Współpracy Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi
uprzejmie informuje, że Dom Pomocy Społecznej w Radomsku nie współpracował w roku
ubiegłym z wyż. wym. organizacjami.
Jednocześnie nadmieniam, że placówka nawiązała współpracę z Fundacją
Biedronka, która przekazała naszym seniorom w postaci darowizny:
- środki ochronne (higieniczne i dezynfekcyjne);
- produkty spożywcze i kosmetyki do paczek świątecznych dla mieszkańców placówki;
- 2 tablety w celu aktywizacji osób starszych i utrzymania kontaktu z rodziną w okresie
pandemii.
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Zespól' Sz455 f Tonaipodstawowych
w Trzed6orzu
97 — 570 Przed5órz, a Tiotrfurws4 I
tel . fax. (44) 781 20 32

ZSP. 0710.1 2022

Przedbórz, 28. 02. 2022 r.

Sz. P.
Anna Gaik - Ślęzak
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Starostwo Powiatowe
w Radomsku

W odpowiedzi na pismo znak: ONII.526.3.2022 z dnia 02.02.20022 r.
Dyrektor Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Przedborzu przesyła
w załączeniu sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za
2021 r.

Renata Kozieł

Otrzymuje:
-a/a-.

Celem uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w roku
2021 Zespól Szkól Ponadpodstawowych w Przedborzu współpracował z następującymi podmiotami
działalności pożytku publicznego:
I. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku — zakres współpracy obejmował:
• Badania diagnostyczne uczniów ZSP w Przedborzu
• Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne - wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami
mającymi specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się.
• Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pomocy psychologiczno — pedagogicznej w pracy z
dziećmi z różnymi dysfunkcjami.
• Udział w sieci współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych — superwizja pracy
wychowawczej.
• Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i wychowawców.
• Szkolenia dla nauczycieli:
- Motywowanie uczniów do nauki.
- STOP dokuczaniu —jak skutecznie działać w sytuacji przemocy rówieśniczej.
- Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej
konfrontacji.
- Interwencja w szkole w sytuacji stwierdzenia zachowań samouszkadzających.
2. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomsku — zakres współpracy obejmował:
s( udział w programach, które mają wpływ na zapobieganie sytuacją zagrażającym
zdrowiu i życiu uczniów::
a) ARS, czyli jak dbać o miłość
b) Wybierz życie. Pierwszy krok.
c) Znamię — znam je.
d) Podstępne WZW.
• Udział w organizowanych przez PSSE szkoleniach dla szkolnych koordynatorów
wyżej wymienionych programów.
i( Dostarczenie przez PSSE niezbędnych materiałów do realizowanych przez szkolę
programów.
3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie — zakres współpracy polegał na:
✓ Stałym, okresowym przedstawianiu sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów
z rodzin zastępczych.
i/ Przekazywaniu na bieżąco informacji do PCPR w sytuacji pojawienia się
nieprawidłowości opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach zastępczych, problemów
wychowawczych i edukacyjnych u młodzieży umieszczonych w rodzinach zastępczych,
oraz zaistnienia potrzeb w zakresie objęcia rodziny pomocą psychologiczną, prawną
i społeczną.
4. Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Radomsku- współpraca dotyczyła:
# Prowadzenia działalności informacyjnej przez KPSP w Radomsku, czyli dostarczenie
informacji nt. istniejących zagrożeń oraz skutków zachowań ryzykownych
• Prowadzenia działalności edukacyjnej — udział uczniów ZSP w Przedborzu w
organizowanych konkursach
• Organizacji próbnych alarmów ppoż
5. Komendą Powiatową Policji w Radomsku - zakres współpracy obejmował:
• Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat
odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, na temat zasad
bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
• Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoty wypełniających znamiona
przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach
demoralizacji dzieci i młodzieży;

mi

•

Udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć
podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie nieletnich
6. Kuratorami zawodowymi i społecznymi — działania skupiały się na:
, Przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych.
i( Wymianie informacji na temat ucznia.
./ Wymianie danych dotyczących ucznia i jego środowiska, a w szczególności
dotyczących warunków wychowawczych, sytuacji bytowej rodziny, sposobu spędzania
czasu wolnego, jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub
opiekunów, podejmowanych oddziaływań wychowawczych.
7. Innymi szkotami powiatu radomszczańskiego — współpraca obejmowała:
,./ Organizowanie spotkań promocyjnych dla uczniów szkól podstawowych na terenie
ZSP w Przedborzu.
i Udział uczniów ZSP w Przedborzu w, organizowanych przez szkoty ponadpodstawowe
powiatu radomszczańskiego, konkursach, zawodach, turniejach i przedsięwzięciach.
,

Powiatowo wrrIa Sportowa
w Rociornsku
97-5(X) Radomsko. ul Szkolna 2
NIP 7722407387 Regon 363320634

Radomsko, 22.02.2022r.

PHS.050.4.2022
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Pani Anna Gaik-Slęzak

W odpowiedzi na pismo z dnia 2.02.2022 roku, znak ONII.526.3.2022, Kierownik
Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku przesył a tabelę obrazującą współpracę ww.
jednostki z organizacjami pozarządowymi.
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Powiatowa Hales Sportowa
w Radomsku
son -...adoen0o. ul. szkolna 2
NIP 77224

Lp.

Nazwa organizacji
pozarządowej

Realizowane projekty/działania

Cel/Przedmiot
projektu

1

Oldboy Radomsko

Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Starosty Radomszczańskiego

Współzawodnictwo
sportowe

2

Fundacja Recal
Zespoi Parków
Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego
Oddział Terenowy
Nadpilicznych Parków
Krajobrazowych
Szkolny Związek Sportowy w
Radomsku

Zbiórka puszek — Akcja Pod
Nazwą Zbieramy Nie
Wyrzucamy

Wsparcie odzysku
i ponownego
przetworzenia
aluminiowych puszek
po napojach.

Mistrzostwa Województwa
Łódzkiego LZS w Piłce Siatkowej

Współzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży

3

4

Klub Karate Randori

II Ogólnopolski Turniej Karate
RANDORI CUP II

Współzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży
Popularyzacja
dyscypliny sportu
Karate oraz sportu
ogółem

5

OHP

Zawody Ochotniczych Hufcy
Pracy

Współzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży

6

Abecadło sportu

Półkolonie dla dzieci Wspinaj się
I Graj

Aktywne formy
spędzania czasu
wolnego

7

Futsalradomsko

Charytatywny Turniej Piłki
Nożnej dla Rafała Koprowskiego

Współzawodnictwo
sportowe

8

Fundacja Recal

Zbiórka puszek

Edukacja ekologiczna
społeczeństwa

9

Klub Sportowy Tytani
Radomsko

Athletes Clash

Współzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży

10

Szkolny Związek Sportowy w
Radomsku

Turniej piłki ręcznej

Współzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży

11

Perspektywy

Turniej piłkarski

Współzawodnictwo
sportowe

12

Polska Federacja Podnoszenia
Ciężarów MASTERS
ZHP Chorągiew Łódzka
Hufiec Radomsko

Memoriał Janusz Kamińskiego

Współzawodnictwo
sportowe
Współzawodnictwo
sportowe dzieci i
młodzieży

13

Turniej Piłkarski HARCcup
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II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
97-500 RADOMSKO

ul. Bugaj 3

tel./fax. (0-44) 683-26-53

http://www.1o2.radomsko.pl A e-mail: sekretariat@lo2.radomsko.pl

Radomsko, 01.03.2022 r.
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Pani
Anna Gaik-Ślęzak
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Starostwo Powiatowe w Radomsku

W odpowiedzi na pismo ONII.526.3.2022 z dnia 2 lutego 2022 r.
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku przedkłada
ocenę

realizacji

Programu

Współpracy

Powiatu

Radomszczańskiego

z organizacjami pozarządowymi.
W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. realizowano następujące
działania:
1. Wzmacniano postawę sportową młodzieży poprzez zachęcanie do udziału
w konkursach, zawodach, rywalizacjach sportowych międzyszkolnych o zasięgu
regionalnym, powiatowym i wojewódzkim. W szkole działa Szkolny Klub
Sportowy, który propagował aktywny styl życia oraz kulturę fizyczną.
2. Propagowano krajoznawstwo i turystykę poprzez udział klas w wycieczkach
integracyjnych oraz turystyczno-krajoznawczych.
3. W szkole promuje się i organizuje wolontariat. Działa Szkolny Klub PCK. Poprzez
działalność wolontariuszy, podejmowane akcje i działania na rzecz innych osób
kształtowane są właściwe społecznie akceptowane postawy.

'DN

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
97-500 RADOMSKO * ul. Bugaj 3 * tel./fax. (0-44) 683-26-53
http://www.102.radomsko.pl

e-mail: sekretariatCAo2.radomsko.pl

4. Działa również szkolne kolo Ligi Ochrony Kraju, które poprzez swoją działalność
kształtuje postawy prospołeczne młodzieży.
5. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych szkota zapewnia opiekę
i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniom niepełnosprawnym. Do pomocy
uczniowi z niepełnosprawnością ruchową zatrudniony został nauczyciel
wspomagający. W toaletach zamontowane zostały uchwyty dla osób
niepełnosprawnych.
6. Ponadto II LO nieodpłatnie wynajmuje swoje pomieszczenia organizacjom:
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko, Oddział Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Radomsku, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Radomsku.
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Sz.P. Anna Gaik -ślęzak
Wydział Organizacyjny
Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97- 500 Radomsko

W odniesieniu do pisma z dnia 02 lutego 2022 roku w sprawie Rocznego Programu
_
Współpracy Powiatu Radomszczańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2021 roku, Szpital Powiatowy w Radomsku pragnie poinformować, iż w okresie od
1 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021 roku placówka współpracowała w ramach
powyższego zadania z Fundacją Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy (pozyskanie
środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu medycznego), a także Fundacją Biedronki
z siedzibą w Poznaniu w zakresie przekazania produktów do paczek świątecznych dla
podopiecznych Zakładów Pielęgnacyjno- Opiekuńczych Szpitala Powiatowego w Radomsk
w tym środków ochrony indywidualnej a także środków dezynfekcyjnych.

Z poważaniem

DYR
Piotr /Cog(

e cz
TIL

1IStr

I Liceum Ogólnoksztalcące
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku
ul. A. Krajowej 30 97-500 Radomsko
http://www.fabiani.edu.pl

tel/fax (0-44) 683 09 41
e-mail: sekretariat@fabiani.edu.pl
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podpis
Anna Gaik — kfzak
Naczelnik Wydziału Organizacyjne
Starostwo Powiatowe
w Radomsku

W nawiązaniu do pisma znak: ONII.526.3.2022 z dnia 02.02.2022 r. Dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego im. Feliksa Fabianiego w Radomsku przekazuje poniżej informacje dotyczące
współpracy szkoty z organizacjami pozarządowymi w roku 2021:
1) Organizacja: Fundacja Szkola z Klasa - realizacja programu "Solidarność. Podaj dalej!".
Program Solidarność. Podaj dalej! jest realizowany międzynarodowo w partnerstwie z Francją,
Chorwacją, Hiszpanią, Wiochami i Słowenią. Formula programu opiera się na prostym pomyśle
przypominającym ideę „wiadomości w butelce". Co roku młodzi ludzie wysyłają kartki pocztowe
z_przeslaniem solidarności do losowo wybranych nieznajomych i liczą na ich odpowiedź.
Przystępując do programu zobowiązujemy się do:
- przeprowadzenia zajęć z uczniami i uczennicami z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych
i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w programie: warsztatów z analizy
obrazu a następnie warsztatów pisarskich
- wysłania kartek napisanych przez uczniów do losowo wybranych osób w dniu 21 marca 2022
- poinformowania Fundacji Szkota z Klasą o tym, ilu uczniów i ile uczennic wzięto udział w
programie
- wypełnienia i przesłania do Fundacji Szkota z Klasą ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu
programu.
2) Organizacja: Manufaktura Przyszłości - program "Praca przyszłości, zawody przyszłości"
Celem projektu „Praca przyszłości, zawody przyszłości" jest wsparcie uczniów i uczennic szkól
podstawowych (klasy 7-8) oraz szkól ponadpodstawowych w kształtowaniu własnej przyszłości
edukacyjnej i zawodowej. Młodzież w trakcie warsztatów online poznała programy i narzędzia
Komisji Europejskiej (i innych instytucji unijnych) pomocne w rozwoju edukacyjnym i
zawodowym, jak również zapoznała się z obecnymi trendami na rynku pracy w Unii Europejskiej.
Ponadto podczas warsztatów uczniowie rozpoczęli proces tworzenia indywidualnych planów
rozwoju, które zostaną wzbogacone o autodiagnozę kompetencji. W tegorocznej edycji projektu do
udziału w projekcie zaproszonych zostało 20 szkól (grup warsztatowych). Projekt ,Praca
przyszłości, zawody przyszłości" został przygotowany przez Komisję Europejską
Przedstawicielstwo w Polsce oraz Manufakturę Przyszłości.

I Liceum Ogólnoksztalcące
im. Feliksa Fabianiego
w Radomsku
ul. A. Krajowej 30 97-500 Radomsko
http://www.fabiani.edu.pl

tel/fax (0-44) 683 09 41
e-mail: sekretariat@fabiani.edu.pl

Zakres tematyczny warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:
• rynek pracy przyszłości i zawody przyszłości,
• trendy na rynku pracy Unii Europejskiej,
• indywidualny plan rozwoju jako narzędzie rozwoju osobistego,
• kompetencje i ich znaczenie w życiu zawodowym,
• narzędzia i programy Komisji Europejskiej i innych instytucji europejskich a możliwości
rozwoju edukacyjnego i zawodowego.
3) Instytucja: Parlament Europejski biuro w Polsce - projekt "Prawa człowieka blisko nas"
Udział w szkoleniu wprowadzającym dla nauczycieli, następnie warsztaty dla uczniów w szkole.
Cele współpracy i projektu:
- zapoznanie uczniów i uczennic z definicją praw człowieka i wartościami, jakie za nimi stoją
- poznanie historii konkretnych osób, które bronią praw człowieka — wybranych laureatów Nagrody
im. Sacharowa, uwzględnienie roli Parlamentu Europejskiego w promowaniu i ochronie praw
i wolności człowieka
- refleksja nad tym, dlaczego ważne jest stawanie w obronie ludzi, których prawa są łamane
- poznanie sposobów, za pomocą, których każdy i każda z nas może przyczynić się do obrony praw
człowieka i zwiększenia świadomości o istnieniu tych praw
- przygotowanie się uczniów do zorganizowania spotkania z osobą, która ma szczególne zasługi
w dziedzinie ochrony praw człowieka i demokracji wokół Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka
(przy wsparciu nauczyciela-opiekuna projektu).
Nie odbyło się spotkanie z osobą, która walczy o prawa człowieka.
4) Instytucie Team Europe oraz Europe Direct Piotrków Trybunalski. Organizacja spotkania
z ekspertem sieci Team Europe, panem dr. Bartłomiejem Zapalą ph.: "Przyszłość demokracji
europejskiej". Spotkanie zorganizowane zostało w ramach „Konferencji o przyszłości Europy" we
współpracy z Europe Direct Piotrków Trybunalski. Poznaliśmy zakres funkcjonowania instytucji
UE, stworzyliśmy dwa, zupełnie odrębne projekty dotyczące przyszłości Europy. Wśród haseł
związanych z dalszą integracją znalazły się m.in.: zakończenie projektu Konstytucji dla Europy,
jednolitej ordynacji wyborczej, dalszego poszerzenie UE o nowe kraje, wprowadzenie euro na
obszarze całej UE czy też zwiększenie wydatków na badania kosmiczne. W kontrze do tych
pomysłów pojawiły się hasła: suwerenność państw ponad wszystko, likwidacja strefy Schengen,
ograniczenie ingerencji instytucji UE, czy też pozostanie przy węglu, jako głównym źródle energii.
Krótka notka o dr. Bartłomieju Zapale:
Dziennikarz i wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w
informowaniu i komentowaniu procesu integracji europejskiej i wpływu, jaki UE wywiera na
codzienne życie mieszkańców. Nagrodzony za swoją pracę przez Parlament Europejski w 2014 roku
Europejską Nagrodą Obywatelską.
Czym zajmuje się w Team Europe?
Sposobami, jakimi Unia Europejska próbuje komunikować swoją działalność mieszkańcom,
dialogiem społecznym i kampaniami informacyjnymi dotyczącymi spraw europejskich; dyskusją
o przyszłości Europy i próbami demokratyzowania integracji, a także regularni dotyczącymi
funkcjonowania mediów (tradycyjnych i spolecznościowych).
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5) Organizacja: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Udział w akcji - "Bijemy rekord Polski" — hasło tegorocznej edycji biegu Erasmusa, który na stale
wpisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji. Ambasadorką wydarzenia jest Oktawia Nowacka, mistrzyni świata, medalistka olimpijska
z Rio, mentorka. Oktawia Nowacka wspólnie z Anną Kielbasińską wprowadziła Bieg Erasmusa na
kolejny nowy tor, przygotowując cykl materiałów treningowych i szkoleniowych w formie
multimedialnej, wzbogacony o konspekty zajęć, do wykorzystania przez nauczycieli wychowania
fizycznego i trenerów.
Nasz udział polegał na promocji programu Erasmus + poprzez godzinny bieg na jak najdłuższym
dystansie. Udało nam się przebiec (reprezentanci Klubu Myśli Prospołecznej) ok. 11 km.
6) Jeden z nauczycieli współpracuje również z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest mentorem
w kursie internetowym Wychowanie to podstawa.
7) Wspólnota BETEL - Realizacja ,Projektu działań wychowawczych integrujących młodzież
z osobami niepełnosprawnymi Wspólnoty BETEL".
- Organizacja szeregu cyklicznych spotkań i imprez okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych
Wspólnoty BETEL z Radomska i okolic.
- Zbiórka żywności i odzieży a także zakup artykułów spożywczych i przygotowanie z nich paczek
świątecznych.
8) Współpraca ze Szkolnym Kotem PCK.
9) Współpraca z Samorządem Szkolnym.
10) Współpraca ze Stowarzyszeniem „KRESY" - Przeprowadzenie Zbiórki żywności i artykułów
szkolnych w ramach akcji: „święty Mikołaj na Kresach". Obecnie: Zbiórka dla Uchodźców
z Ukrainy.
11) Organizacja: UNICEF. I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
przyłączyło się do obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Na przełomie listopada
i grudnia, część grup uczących się języka francuskiego zapoznała się z Konwencją zapisaną
w języku polskim i francuskim, młodzież wzięta udział w quizach językowych i grach. Skorzystano
z materiałów udostępnionych na stronie UNICEF Polska. Klasa II F przygotowała plakat dotyczący
Praw Dziecka.
Ogółem w projekcie wzięto udział około 100 uczniów. Jego celem było przede wszystkim
przypomnienie, że każde dziecko na świecie ma takie same prawa, bez względu na miejsce
zamieszkania, pochodzenie czy też kolor skóry.
Współpraca będzie kontynuowana w 2022 r.
12) Europejski Uniwersytet Lataiacy - to ogólnopolska akcja edukacyjna skierowana do uczniów
szkól podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych z miejscowości do 50 tys.
mieszkańców. Celem Europejskiego Uniwersytetu Latającego jest zainteresowanie młodzieży
tematyką unijną oraz zwiększanie wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym
wymiarem członkostwa Polski w UE. Poprzez praktyczne lekcje europejskie chcemy pokazać
uczniom i uczennicom, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego
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życia a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne. Realizowana
jest przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W warsztatach udział brali uczniowie klasy IIE oraz Klubu Myśli Prospołecznej.
13) Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich.
udział z uczniami z Klubu Myśli Prospolcznej w debacie online z udziałem profesora Jerzego
Bralczyka.
14) Akademia Retoryki Igora Zalewskie2o udział z uczniami z Klubu Myśli Prospołecznej
w Ogólnopolskim Konkursie "Najlepszy Polski Mówca".
15) Współpraca z łódzkim Hospicjum dla dzieci — Łupkowa. Realizacja Projektu „Zostań Super
Zakrętakiem" polegającego na zbiórce zakrętek, za sprzedaż których w kolejnym etapie jest
kupowany sprzęt medyczny dla podopiecznych hospicjum.
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