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Rozdział I 

Program współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi 

 Dnia 29 listopada 2020 r. Rada Powiatu Jarocińskiego Uchwałą Nr XXXIII/200/20 

przyjęła roczny program współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2021. Program określa obszary i zasady oraz formy współpracy 

Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera wykaz priorytetów, 

stanowiących podstawę dla władz Powiatu Jarocińskiego do dysponowania środkami 

publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, 

pozostających we właściwości samorządu, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.  

 

1. Główne cele programu 

 Kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez 

budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi,  

a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich 

efektywniejsze zaspokojenie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych. Służyć 

temu może wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. 

 

2. Cele szczegółowe programu to: 

-  umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur 

funkcjonowania na rzecz społeczności lokalnych; 

- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie 

jarocińskim; 

- poprawa jakości życia mieszkańców powiatu jarocińskiego poprzez pełniejsze zaspokajanie 

potrzeb społecznych, zwiększenie aktywności organizacji; 

- otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań 

publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd; 

- wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego jako elementu długoterminowego 

programu współpracy obejmującego okres np. kilku lat; 

- efektywne i skuteczne realizowanie zadań publicznych wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi zgodnie z zasadą subsydiarności; 

-   racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych; 
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- promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich poprzez umacnianie poczucia 

odpowiedzialności za wspólnotę lokalną; 

- integracja lokalnych organizacji obejmujących zakresem swych działań sferę zadań 

publicznych, w szczególności zadań powiatu wynikających z przepisów prawa; 

- wzmocnienie potencjału i możliwości organizacji oraz promocja ich działalności.  

  

Rozdział II 

Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2021 

Zarządzeniem Nr 66/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 sierpnia 2020r. zostały 

określone formy przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy na rok 2021.  

Dnia 25 sierpnia 2020r. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego 

umieszczono ogłoszenie dotyczące konsultacji  programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2021.  Uwagi i propozycje można było kierować w formie 

elektronicznej w terminie do 30 września 2020 roku. Dnia 25.08.2020r. na stronie 

internetowej Powiatu Jarocińskiego w zakładce dla mieszkańca – konsultacje społeczne 

umieszczony został formularz konsultacji. Do dnia 30 września 2020 r. wpłynął jedne 

formularz od organizacji: Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc. Uwagi organizacji zostały 

uwzględnione w projekcie programu współpracy na rok 2021.  

Zgodnie z Uchwałą Nr L/268/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2010 

r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

w Regulaminie konsultacji z organizacjami pozarządowymi stanowiącym załącznik  

do niniejszej uchwały obowiązek konsultacji zgodnie z § 2 pkt. 1 ppkt 3 został spełniony.  

 

Rozdział III 

Konkurs ofert  

Zarząd Powiatu Jarocińskiego dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert  

na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/215/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok  na realizację zadań w budżecie powiatu 

została zabezpieczona kwota w wysokości 175.800,00 zł.  

Organizacje do 11 marca 2021 r. mogły składać oferty.  
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Ogłoszenie o konkursie zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostało umieszczono dnia 18 lutego 

2021 r. w następujących miejscach: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego, 

b) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym  

na zamieszczenie ogłoszeń – tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie, 

c) na stronie internetowej organu administracji publicznej – www.powiat-jarocinski.pl  

 

Komisja do rozpatrywania Ofert w ramach otwartego konkursu ofert w 2021 roku 

została powołana Zarządzeniem Nr 19/2021 Starosty Jarocińskiego dnia 2 marca 2021 roku. 

Dnia 19 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w sprawie wyboru 

ofert zgłoszonym na realizację zadań z Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2021. W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – wpłynęły 2 

oferty, w zakresie ochrony i promocji zdrowia – wpłynęły 2 oferty, w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wpłynęło 10 ofert, w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej (wsparcie) – wpłynęło 21 ofert, w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej (powierzenie) – wpłynęły 4 oferty, w zakresie 

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – wpłynęło 14 ofert. Łącznie wpłynęły 

53 oferty. Organizacje złożyły oferty za pośrednictwem programu Witkac.pl. 

 Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej uwzględniając takie 

kryteria jak: 

- stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów czy innych jednostek 

organizacyjnych, w tym stosunek wnioskowanej dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego 

do całości kosztów przedsięwzięcia, 

- wartość merytoryczna oferty, 

- dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji podobnych zadań, 

- przewidywane efekty, 

- charakter i zasięg oddziaływania, 

- możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania. 

Po posiedzeniu komisja przygotowała propozycję przyznania środków, które zostały 

przedstawione Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.  

Dnia 29 marca 2021 roku Jarocińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wydała 

pozytywną opinię w sprawie podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert w 2021 

roku.  

 

http://www.powiat-jarocinski.pl/
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1. Zestawienie udzielonych dotacji  

 Zarząd Powiatu Jarocińskiego Uchwałą Nr 485/21 z dnia 30 marca 2021 r. zlecił 

organizacjom pozarządowym oraz  podmiotom  prowadzącym  działalność  pożytku 

publicznego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2021.   

 Na realizację zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych dofinansowania nie 

otrzymała żadna organizacja, ponieważ żadna złożona oferta nie spełniła wymogów 

formalnych. Na ochronę i promocję zdrowia wybrano 1 projekt. W zakresie kultury 

dofinansowano 5 ofert. Na działanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i 

krajoznawstwa przydzielono dotację 16 organizacjom. Na wypoczynek dla dzieci  

i młodzieży uzdolnionej sportowo dotację otrzymało 8 organizacji. 

 Zarząd Powiatu Jarocińskiego  przydzielił 30 organizacjom dotację na realizacje 

zadań, rozdysponowano 129.250,00 zł. Natomiast wszystkie zawarte umowy opiewały na 

kwotę 113.700,00 zł.  
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2. Realizacja zadań w 2021 r. 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia 85149 § 2360 

 
Ogólna kwota  do podziału        - 3.200,00 zł 

Łącznie przyznano kwotę          - 2.500,00 zł 

Kwota wykorzystanych dotacji - 1.350,00 zł  

%                                                 - 35,71 % 

 

 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 92105 § 2360 

 
Ogólna kwota  do podziału        - 79.700,00 zł             

Łącznie przyznano kwotę          - 44.000,00 zł 

Kwota wykorzystanych dotacji - 21.000,00 zł  

%                                                  - 32,35 % 

 

Lp. Nazwa organizacji 

Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty: 

 

1.  Stowarzyszenie Golina z 

Wyobraźnią 

Golina, ul. Wolności 38 

63-200 Jarocin 

Golińskie wydarzenia 

XX i XXI wieku 

 

6.500,00 zł 

 

                            Wsparcie 

 

W ramach zadania został wydany album, w którym 

znajdowały się archiwalne zdjęcia z ważnych 

wydarzeń Goliny i Stefanowa w XX i XXI wieku. 

Zorganizowano również spotkanie promocyjne 

albumu. 

2. Stowarzyszenie Edukacyjne 

„Gimnazjum 2000” 

Golina, ul. Jarocińska 32 

63-200 Jarocin  

,,Biały obrus 

nasuwany historiami” 

– interdyscyplinarne 

widowisko o Helenie 

6.500,00 zł 

 

Wsparcie 

Podstawowym celem zadania było wzmacnianie 

lokalnej tożsamości kulturowej i społecznej poprzez 

prezentację postaci Heleny Moszczeńskiej i jej 

dziedzictwa.  

Lp. Nazwa organizacji 

Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty: 

 

1. Uczniowski Klub Sportowy 

Taekwondo Jarocin  

ul. Franciszkańska 1 

63-200 Jarocin 

Pozalekcyjne zajęcia 

dla dzieci i młodzieży 

z UKS Taekwondo 

Jarocin jako 

promocja zdrowego 

stylu życia 

2.500,000 zł  

                            Wsparcie 

 

Bezpośrednim efektem było prowadzenie regularnych 

treningów dla dzieci i młodzieży ich poprawa zdrowia i 

chęć spędzania czasu wolnego w sposób zorganizowany i 

bezpieczny. W rezultacie systematycznego treningu 

pojawiła się większa sprawność ruchowa, a także poprawa 

stanu psychicznego.  

RAZEM 2.500,00 zł  
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Moszczeńskiej 

3. Stowarzyszenie Miłośników 

Kultury Ludowej  

Potarzyca 

ul. Wyzwolenia 21 

63-200 Jarocin 

XXIII 

Międzynarodowe 

Spotkania 

Folklorystyczne 

14.000,00 zł  

Wsparcie 

Zwrot niewykorzystanej 

dotacji w kwocie 14.000,00 zł   

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  

w kraju po podpisaniu umowy zrezygnowała z 

realizacji zadania. 

4. Stowarzyszenie Jarocin XXI 

ul. Gołębia 1 

63-200 Jarocin  

Wielki Teatr w 

Małym Mieście  

9.000,00 zł  

 

                               Wsparcie 

W ramach zadania zaprezentowano najciekawsze 

dokonania teatrów z całego kraju z ostatnich sezonów 

w małym, powiatowym mieście. Idiomem edycji 2021 

było: TEATR ŻYJE! 

5. Towarzystwo Kolei 

Wielkopolskiej w Jarocinie  

ul. Harcerska 4 

63-200 Jarocin 

Historia koleją się 

toczy   

8.000,00 zł 

 

Wsparcie 

W ramach zadania rozszerzono ofertę edukacyjną 

muzeum, odrestaurowano parowóz, zorganizowano 

lekcję historii dla szkół, drzwi otwarte i Dzień 

Kolejarza. Zrealizowane warsztaty konserwatorskie 

przyczyniły się do przetrwania zamierającego 

rzemiosła. 

RAZEM 30.000,00 zł  

 

 

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu 92605 § 2360 

 
Ogólna kwota  do podziału        - 56.200,00 zł                 

Łącznie przyznano kwotę          - 55.700,00 zł 

Kwota wykorzystanych dotacji – 52.700,00 zł  

%              - 57,35 % 

 

Lp. Nazwa organizacji 

Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty 

1.  Parafialny Uczniowski Klub 

Sportowy „Antonio” 

ul. Franciszkańska 3  

63-200 Jarocin 

Wspieranie i 

upowszechniania 

kultury fizycznej i 

sportu  

 

2.000,00 zł  

 

                                

Wsparcie 

Na bazie programu AMO powstał program szkolenia 

PZPN na potrzeby szkółek piłkarskich, który zawiera 

ogólne cele szkolenia dla każdej kat. wiekowej. Dzięki 

projektowi  zmieniono strukturę zajęć przez co 

osiągnięto dobre rezultaty w rozgrywkach ligowych 
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2.  Jarociński Klub Sportowy 

,,JAROTA” Jarocin 

ul. Sportowa 6 

63-200 Jarocin  

Jarocińska Akademia 

zaprasza dzieci z 

Powiatu 

Jarocińskiego: 

Witaszyce grają z 

Jarotą!  

2.000,00 zł 

 

Wsparcie 

 Bezpośrednim efektem realizacji zadania publicznego 

było zapewnienie udziału w projekcie dzieciom z 

terenu Witaszyc. Dla odbiorców zadania 

zorganizowano systematyczne zajęcia z piłki nożnej. 

Dzieci miały stworzone optymalne warunki do rozwoju 

sportowego. 

3.  Międzyszkolny Ludowy 

Uczniowski Klub Sportowy 

„VICTORIA W JAROCINIE” 

ul. Prośniania 26 

63-200 Jarocin  

Popularyzacja 

rekreacji ruchowej i 

aktywnych form 

spędzania wolnego 

czasu  

3.000,00 zł                                                 

                           Wsparcie 

W ramach zadania objęto szkoleniem 15 zawodników 

w wieku 7-18 lat. Łącznie odbyło się 20 godzin 

szkoleń. Zajęcia treningowe odbywały się na drogach 

gruntowych, ścieżkach rowerowych i na torze 

Kolarskim w Kaliszu a w okresie zimowym ćwiczenia 

ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej. W celu 

prawidłowego przebiegu szkolenia wykorzystano 

sprzęt będący w posiadaniu klubu.  

4.  Uczniowski Klub Sportowy 

„VICTORIA W KOTLINIE” 

ul. M. Konopnickiej 22 

63-220 Jarocin 

Szkółka kolarska 2.000,00 

 

Wsparcie 

 

W ramach zadania objęto szkoleniem 15 zawodników 

w wieku 7-18 lat. Łącznie odbyło się 20 godzin 

szkoleń. Zajęcia treningowe odbywały się na drogach 

gruntowych, ścieżkach rowerowych i na torze 

Kolarskim w Kaliszu a w okresie zimowym ćwiczenia 

ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej. W celu 

prawidłowego przebiegu szkolenia wykorzystano 

sprzęt będący w posiadaniu klubu. 

5.  Jarociński Uniwersytet Trzeciego 

Wieku  

ul. Park 1 

63-200 Jarocin 

Żyj aktywnie – pora 

na seniora  - II edycja 

2021 

1.000,00 zł 

 

Wsparcie  

Realizacja zadania miała na celu zorganizowanie zajęć 

na Atlas Fitness Club Jarocin dla 12 osób, wyjazd do 

uzdrowiska Uniejów na termy, celem rehabilitacji i 

skorzystanie z solanek. Zwiększono tym samym 

świadomość osób starszych o potrzebie aktywnego 

stylu życia. 

6.  Jarociński Klub Sportowy Pirania 

ul. Sportowa 6 

63-200 Jarocin   

Prowadzenie szkółki 

Pirania 

 

3.000,00 zł 

 

                               

Wsparcie 

Udział dzieci w naukach pływania, a także 

doskonalenie pływania. Podczas zajęć dzieci oswajały 

się z wodą, uczyły się nurkować, aktywnie spędzały 

wolny czas, poprawiły wyniki pływackie, a także 

dobrze się bawiły podczas gier i zabaw w wodzie. W 

naukach pływania udział wzięło 60 dzieci. 
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7.  Międzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy Białe Tygrysy Jarocin 

Golina, ul. Jarocińska 33b 

63-200 Jarocin  

Prowadzenie szkółek 

sportowych w 

taekwondo 

olimpijskim dla dzieci 

i młodzieży z terenu 

powiatu jarocińskiego  

5.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Realizacja zdania publicznego miała na celu 

kontynuowanie działalności szkółki sportowej w 

Jarocinie, w której zajęciach biorą udział dzieci i 

młodzież do 18. roku życia. W ramach projektu 

przeprowadzane zostały z różnicowane zajęcia 

sportowe z elementami taekwondo olimpijskiego. 

8.  Towarzystwo Krzewienia Sportu 

„Siatkarz” w Jarocinie 

ul. Brzozowa 3 

63-200 Jarocin 

Prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć 

dla dzieci i młodzieży 

3.000,00 zł  

 

Wsparcie 

Treningi odbywały się pod okiem instruktorów, co 

sprawiło, że dzieci nabywały lub udoskonaliły swoje 

umiejętności związane z grą w piłkę siatkową. Na 

zajęcia uczęszczało 20 osób.  W okresie trwania 

zadania publicznego organizacja wzięła udział w 27 

turniejach. 

9.  Stowarzyszenie RoweLOVE 

Jarocin  

ul. J. Bema 35/4 

63-200 Jarocin  

Organizacja ,,6. 

Zakręconego Rajdu 

Rowerowego”  

4.760,00 zł  

                                                                           

Wsparcie 

 

W ramach zadania zorganizowano rajd rowerowy z 2 

wariantami tras do wyboru, warsztaty, pogawędki, 

pokazy artystyczne. Przygotowano fotogalerie oraz 

zmontowano film z przebiegu rajdu.  

10.  Szkolny Związek Sportowy 

Powiatu Jarocińskiego  

Al. Niepodległości 10-12 

63-200 Jarocin  

Organizacja imprez 

sportowych z 

kalendarza Szkolnego 

Związku Sportowego 

„Wielkopolska” dla 

młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych  

10.000,00 zł 

 

Powierzenie 

 

 

Głównym celem realizacji zadania było 

przeprowadzenie, organizacja i udział w zawodach 

powiatowych, wojewódzkich – Licealiada. W 

zawodach udział wzięło około 200 uczniów szkół 

ponadpodstawowych powiatu  jarocińskiego. 

Uczniowie zapoznali się z zasadami fair play oraz 

zasadami organizacji imprez sportowych. 

11.  Uczniowski Klub Sportowy 

Taekwondo Jarocin  

ul. Franciszkańska 1 

63-200 Jarocin 

Prowadzenie 

szkolenia sportowego 

ora udział we 

współzawodnictwie 

sportowym dzieci i 

młodzieży w zakresie 

dyscypliny sportowej 

taekwondo olimpijskie 

2.500,00 zł 

 

Wsparcie 

Głównym efektem realizacji zadania było zapewnienie 

możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, 

uprawiania sportu olimpijskiego na poziomie rekreacji 

ruchowej bez względu na ograniczenia. Uzyskano efekt 

młodego człowieka zdrowego psychicznie i fizycznie. 

12.  Uczniowski Klub Sportowy 

,,TORNADO Jarocin”  

ul. Wrocławska 168 

63-200 Jarocin 

Prowadzenie zajęć 

sportowych – 

treningów taekwondo 

olimpijskiego dla 

dzieci i młodzieży z 

terenu powiatu 

3.000,00 

 

Wsparcie 

Bezpośrednim efektem realizacji zadania było 

prowadzenie treningów taekwondo olimpijskiego dla 

dzieci i młodzieży. Treningi prowadzone były w dwóch 

grupach. Mimo trudności związanych z epidemią udało 

się utrzymać zainteresowanie taekwondo olimpijskim 

na poziomie 50%. 
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jarocińskiego  

13.  Międzyszkolny Klub 

Lekkoatletyczny w Jarocinie 

ul. Franciszkańska 1 

63-200 Jarocin 

Szkolenie 

Lekkoatletyczne w 

Powiecie Jarocińskim 

4.000,00 

 

Wsparcie 

Bezpośrednim efektem realizacji zadania publicznego 

były regularne treningi lekkoatletyczne, których celem 

były wyjazdy na imprezy lekkoatletyczne. W 

treningach brało udział około 40 osób. 

14.  Stowarzyszenie Golina z 

Wyobraźnią 

Golina, ul. Wolności 38 

63-200 Jarocin 

Goliński Turniej 

Aktywności 2021 

2.000,00 

 

Wsparcie 

Zadanie polegało na organizacji turnieju dla 

mieszkańców z różnego typu zadaniami. Zadania były 

rozłożone w czasie, a ich wykonanie było możliwe 

przez uczestników w dogodnym dla siebie terminie i 

miejscu.  

15.  Gminny Klub Sportowy Żerków 

Golina, ul. Wolności 38 

63-200 Jarocin 

Prowadzenie zajęć 

piłkarskich dla dzieci i 

młodzieży 

3.940,00 

 

Wsparcie 

Bezpośrednim efektem były zajęcia, które odbywały się 

dwa razy w tygodniu dla każdej grupy. Poprzez 

regularne treningi i rozegrane mecze została 

zwiększona świadomość dzieci i młodzieży co do 

aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się.  

16.  Uczniowski Klub Sportowy 

IPPON w Jarocinie 

ul. Ewarysta Estkowskiego 19 

63-200 Jarocin 

Tylko praktyka czyni 

mistrza 

3.000,00 

 

Wsparcie 

Zwrot niewykorzystanej 

dotacji w kwocie 3.000,00 zł   

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  

w kraju po podpisaniu umowy zrezygnowała z 

realizacji zadania. 

17.  Uczniowski Klub Sportowy 

Komorzanka  

Komorze Przybysławskie 18 

63-210 Żerków 

,,Mistrzowie w grze” 

– propagowanie 

warcabów 

3.500,00 

 

Wsparcie 

Zadanie polegało na zorganizowaniu wyjazdu 

zawodników na Mistrzostwa Polski w warcabach 100-

polowych. Celem był rozwój aktywności twórczej, 

pamięci, uwagi i umiejętności zawodników. 

RAZEM 54.700,00 ZŁ  
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W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie RP 85412 § 2360 

Ogólna kwota  do podziału        - 36.000,00 zł              

Łącznie przyznano kwotę          - 24.000,00 zł 

Kwota wykorzystanych dotacji – 22.450,00 zł   

%              - 91,66% 

 

Lp. Nazwa organizacji 

Adres 

Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji Efekty 

1.  Parafialny Uczniowski Klub 

Sportowy „Antonio” 

ul. Franciszkańska 3 

63-200 Jarocin 

Organizacja 

wypoczynku 

zimowego dla dzieci i 

młodzieży 

uzdolnionej sportowo 

na terenie  

1.550,00 zł 

 

Wsparcie 

Zwrot niewykorzystanej 

dotacji w kwocie 1.550,00 zł   

Organizacja ze względu na sytuację epidemiologiczną  

w kraju po podpisaniu umowy zrezygnowała z realizacji 

zadania. 

2.  Uczniowski Klub Sportowy 

Victoria w Kotlinie  

ul. M. Konopnickiej 22 

63-200 Jarocin 

Obóz Kolarski  2.000,00 zł  

 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 12 dni.  

Liczba osób uczestniczących w obozie 11. 

Zawodnicy podczas obozu kolarskiego popularyzowali 

kolarstwo i sport rowerowy, propagowali zdrowy styl 

życia, a także poprzez treningi poprawiali sprawność 

fizyczną i pozyskiwali wiedzę na temat uzależnień. 

3.  Uczniowski Klub Sportowy 

Komorzanka  

Komorze Przybysławskie 18 

63-210 Żerków 

„Poszukiwacze 

przygód” – 

Popularyzacja 

Aktywnego 

spędzania wolnego 

czasu poprzez 

realizację wybranych 

dyscyplin sportowych  

4.000,00 zł  

 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 7 dni.  

Liczba osób uczestniczących w obozie 20. 

Realizacja zadania przyczyniła się do promocji zdrowego 

i aktywnego stylu życia oraz upowszechniła takie formy 

spędzania wolnego czasu. Poprzez pobyt na obozie, 

uczestnicy mieli możliwość poznania swojego kraju, ale 

także mogli spotkać wielu ciekawych ludzi. Celem 

zadania było zaszczepienie w dzieciach chęci posiadania 

swoich własnych pasji, idei i zainteresowań, którym 

mogliby się poświęcić.  

4.  Międzyszkolny Ludowy 

Uczniowski Klub Sportowy 

„VICTORIA W JAROCINIE” 

ul. Prośniana 26 

63-200 Jarocin  

Obóz kondycyjny dla 

zawodników Victorii 

Jarocin   

2.000,00 zł                                                 

                           Wsparcie 

Czas trwania obozu: 9 dni.  

Liczba osób uczestniczących w obozie: 10.  

Obóz kolarski przyczynił się do osiągnięcia bardzo 

wysokich wyników sportowych przez zawodników 

MLUKS Victoria Jarocin. Dzięki codziennym treningom 

zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.  
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5.  Uczniowski Klub Sportowy 

Taekwondo  

ul. Franciszkańska 1 

63-200 Jarocin 

Organizacja 

wypoczynku letniego 

i zimowego dla dzieci 

i młodzieży 

uzdolnionej sportowo 

z Taekwondo Jarocin  

2.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Czas trwania obozu: 11 dni.  

Liczba osób uczestniczących w obozie: 10.  

Zrealizowanym celem zadania było profilaktyczne 

przeciwdziałanie uzależnieniom od: alkoholu, 

narkotyków, sterydów i innych podobnie działających 

środków. Dodatkowym efektem realizacji zadania była 

poprawa zdrowia oraz chęć spędzania wolnego czasu w 

sposób zorganizowany i bezpieczny.  

6.  Stowarzyszenie Przyjaciół 

„Dwójki” 

ul. Franciszkańska 2 

63-200 Jarocin 

Obóz 

przysposobienia 

obronnego 

3.000,00 zł  

 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 19 dni.  

Liczba osób uczestniczących w obozie 29. 

Z powodu pandemii w latach ubiegłych obóz nie odbył 

się, dlatego w tegorocznym obozie brały udział 2 

roczniki. Wyjazd miał na celu zdobycie i uzupełnienie 

przez uczniów wiedzy z zakresu przysposobienia 

wojskowego. Uczniowie spędzali czas wolny realizując 

zaplanowane zadania oraz wypoczywając na terenie 

obozu i nad morzem. 

7.  Jarociński Klub Sportowy Pirania 

ul. Sportowa 6 

63-200 Jarocin 

Organizacja obozu 

sportowo – 

rekreacyjnego  

w Wągrowcu  

5.000,00 zł  

 

Wsparcie 

Czas trwania obozu 19 dni.  

Liczba osób uczestniczących w obozie 27. 

Dzieci podczas udziału w obozie poznały zasady 

organizacji czasu wolnego oraz formy spędzania 

wolnego czasu. Dzieci poprawiły swoją sprawność  

i poziom kondycji, a także poznały okolice.  

8.  Międzyszkolny Klub 

Lekkoatletyczny Jarocin  

ul. Franciszkańska 1 

63-200 Jarocin  

,,W drodze na szczyt” 

- Obóz sportowy dla 

młodzieży z Powiatu 

Jarocińskiego  

6.000,00 zł 

 

Wsparcie 

Czas trwania obozu: 10 dni. 

W obozie uczestniczyło: 10 osób. 

Jednym z głównych założeń obozu było przygotowanie 

uczniów do rywalizacji w zawodach organizowanych 

przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”, 

Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki i Polski Związek 

Lekkiej Atletyki.  Uczestnicy obozu poprawili swoją 

sprawność fizyczną, zapoznali nowe znajomości oraz 

zintegrowali się, zapoznali się z walorami czynnego 

spędzania wolnego czasu  

RAZEM 24.000,00 ZŁ  
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Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie w roku 2021 

w ramach konkursu ofert, podpisał 28 umów, oferencie w 2 zadaniach zrezygnowali z podpisania 

umowy a w 1 zadaniu zrezygnowali z realizacji umowy w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną 

w kraju.  

W ramach konkursu ofert, wpłynęły 53 wnioski.  

 Brak środków w budżecie, a także błędy merytoryczne oraz rachunkowe nie pozwoliły  

na otrzymanie dotacji przez 23 oferentów w poszczególnych zadaniach: 

- 2 oferty z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  

- 1 oferta z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  

- 6 oferty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

- 8 ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- 6 ofert z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie RP.  

 

3. Realizacja zadań wieloletnich 

 W ramach uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 

współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Jarocińskiego 

na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle chorych, osób upośledzonych 

umysłowo, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych przekazał 

następujące dotacje:  

 

 

 

 

 

 

 Ww. zadanie realizowało Stowarzyszenie dla dzieci i osób niepełnosprawnych „Miś”  

w Jarocinie. 

 

Lp. Rok Kwota dotacji  

1. 2018 923 341,60 zł 

2. 2019 1.086.199,50 zł 

3. 2020 1.068.761,88 zł 

4. 2021 1.101.109,26 zł 
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Rozdział IV 

Podsumowanie  

 Zarząd Powiatu Jarocińskiego na realizację zadania publicznego  

w 2021 roku przekazał kwotę 175.800,00 zł  oraz 1.101.109,26 zł  na realizację zadań wieloletnich.  

Wszystkie organizacje pozarządowe, którym zlecono w roku 2021 realizację zadań publicznych 

wraz z przekazaniem dotacji na ten cel w drodze konkursu ofert, przedłożyły prawidłowe sprawozdania  

z realizacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. z  2011 r. Nr  6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego 

wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 

zadania. Jedna organizacja, która otrzymała dotację zrezygnowała z realizacji zadania i zwróciła dotację.  

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego  

z Organizacjami Pozarządowymi Działalność Pożytku Publicznego w roku 2021 jest dokumentem 

podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 


