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1. Etapy prac związanych z przyjęciem Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawienie zadań
określonych w w/w programie.

Etap 1.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika do uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr II/10/2010
z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji”, Zarząd Powiatu Grodziskiego w dniu 23 października 2012 r. podjął Uchwałę
Nr 268/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu
Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” i określił termin
konsultacji oraz to w jaki sposób mogą być składane wnioski i uwagi do programu.
Etap 2.
Konsultacje odbyły się od 31 października do 9 listopada 2012 roku. Zostały one
przeprowadzone w formie pisemnej przez zgłaszanie wniosków i uwag. Organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych wniosków
i uwag.
Etap 3
Dnia 27 listopada 2012r. Rada Powiatu Grodziskiego

Uchwałą nr XXVIII/165/2012

przyjęła „Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013”.
W wyżej wymienionym Programie zostały określone priorytetowe zadania powiatu, które
mogą być zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w danym
zakresie. Były to następujące zadania:
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1) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
a) pomoc osobom w sytuacjach kryzysowych,
b) wsparcie merytoryczne i finansowe organizacji pozarządowych pracującymi z osobami
wykluczonymi społecznie,
c) wspieranie programów edukacyjno-terapeutycznych dla sprawców przemocy,
d) wspieranie programów interwencyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych dla ofiar przemocy
w rodzinie,
e) działania wspierające organizację szkoleń i warsztatów w zakresie przemocy w rodzinie dla osób
zajmujących się problemem przemocy w rodzinie (m.in. dla pracowników policji, kuratorów,
pedagogów szkolnych, organizacji pozarządowych, pracowników ośrodków pomocy społecznej,
powiatowego centrum pomocy rodzinie),
f) wspieranie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej,
g) wspieranie inicjatywy związanej z powstaniem stowarzyszenia działającego na rzecz osób
i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
h) wspieranie aktywności seniorów w środowisku lokalnym;
2) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) działania wspierające osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia,
b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym,
c) wspieranie merytoryczne organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) wspieranie różnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
e) realizacja zadań wynikających z Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych;
3) w zakresie działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:
a) wspieranie doradztwa dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz
początkujących przedsiębiorców,
b) wspieranie projektów integrujących i aktywizujących;
4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego:
a) organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla
kultury powiatu,
b) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców,
c) organizacja przedsięwzięć służących upowszechnianiu historii i kultury regionu,
d) wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw, związanych tematem lub
osobą twórcy z powiatem grodziskim,
e) wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne powiatu;
5) w zakresie wspierania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa:
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a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo – rekreacyjnych oraz innych
form aktywnego wypoczynku o zasięgu ponadgminnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży powiatu,
b) uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych o charakterze powiatowym
i ponadpowiatowym,
c) upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
6) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym – organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, profilaktyka społeczna,
7) w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – organizacja działalności służącej promowaniu
bezpiecznych zachowań, edukacji pożarniczej, propagowaniu działalności ratowniczej
i kultywowaniu historii pożarnictwa oraz służącej poprawie wyszkolenia strażaków jednostek
ochotniczych straży pożarnych;
8) w zakresie promocji zdrowia:
a) organizacja działań służących popularyzacji zachowań prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych,
b) organizacja badań profilaktycznych;
9) w zakresie polityki społecznej – działalność wspomagająca organizacje pozarządowe:
a) działania mające na celu wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe
kadry organizacji,
b) budowanie aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra
wspólnego;
10) w zakresie oświaty:
a) organizowanie oraz wsparcie działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej poprzez
wykłady, konferencje i seminaria,
b) organizacja działań służących popularyzacji nauk humanistycznych i ścisłych,
c) wspieranie procesów edukacyjnych, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej,
d) wspieranie procesów wychowawczych w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia
społecznego.
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2. Określenie ram finansowych programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jego realizacja.

Środki finansowe na realizację zadań w formie współpracy powiatu grodziskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie zostały zaplanowane w budżecie powiatu na
podstawie uchwały nr XXIX/179/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2013.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

kwota

630
Turystyka

63003

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku

5 000,00 zł.

852
Pomoc
społeczna

85220

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku

50 000,00 zł.

Razem

55 000,00 zł.

W 2013 r. ogłoszone zostały dwa otwarte konkursy ofert:
1. Z zakresu pomocy społecznej; zgodnie z uchwałą nr 281/2012 z dnia 5 grudnia 2012r. Zarząd
Powiatu Grodziskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenia całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.
Zarząd Powiatu Grodziskiego Uchwałą nr 289/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. powołał komisję
konkursową do opiniowania ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz przyjął regulaminu prac komisji.
W skład Komisji konkursowej weszli:
1) Antoni Kłak – Przewodniczący Komisji, Członek Zarządu,
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2) Magdalena Adamczewska – członek Komisji, Radca Prawny Starostwa Powiatowego
w Grodzisku Wlkp.,
3) Agnieszka Brambor - Nolka - członek Komisji, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Grodzisku Wlkp.,
4) Katarzyna Krysmann - członek Komisji, osoba reprezentująca organizacje pozarządowe Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ,,SERCE” w Rakoniewicach,
5) Bożena Wróbel - członek Komisji, osoba reprezentująca organizacje pozarządowe - Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Grodzisku Wlkp.

Złożona została jedna oferta wspólna, która wpłynęła w terminie na:
Lp.

Nazwa zadania

Liczba
złożonych ofert

1.

„Prowadzenie całodobowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej „
1

Kwota
przeznaczona
na zadanie w
budżecie
powiatu
50 000, 00 zł.

Prowadzenie powyższego zadania zostało powierzone Stowarzyszeniu ,,Dom Pomocna Dłoń”
z siedzibą w Błońsku oraz Fundacji „Już czas” z siedzibą w Błońsku Uchwałą nr 291/2012 Zarządu
Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej.
Realizacja projektu w/w Stowarzyszenia, pomimo niewielkich środków finansowych, znacząco
wpłynęła na podniesienie poziomu rozwiązywania problemów społecznych w powiecie grodziskim.
Prowadzenie całodobowej interwencji telefonicznej oraz specjalistycznego wsparcia dla osób
i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, a także przebywających w placówce oraz rodzin
zamieszkujących w środowisku

lokalnym a

znajdujących się w sytuacji kryzysowej

i wymagających natychmiastowego wsparcia w celu zapobiegania pogłębianiu się kryzysu, to jedno
z ważniejszych zadań z zakresu pomocy rodzinom zrealizowane przez Stowarzyszenie „Dom
Pomocna Dłoń” oraz Fundację.
Poprzez prowadzenie działań osoby i rodziny odnajdywały własne zdolności i zasoby psychiczne
niezbędne do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, uczyły się walczyć z bezradnością,
odzyskiwały siły i odporność konieczną do przezwyciężania problemów dnia codziennego,
odzyskiwały kontrolę nad własnym życiem, uzyskały dostęp do różnych form pomocy i leczenia,
uczyły się egzekwować swoje prawa, a także nabyły umiejętności wychowawcze, co umożliwi im
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lepsze funkcjonowanie we własnym środowisku i społeczności. Odpowiednia kompleksowa pomoc
dostosowana do potrzeb rodziny pozwoliła na całkowite lub częściowe zmniejszenie jej
dysfunkcjonalności.
W trakcie realizacji projektu przeprowadzono 14 interwencji wyjazdowych. Przeprowadzono
również 37 interwencji w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w godzinach wieczornych, nocnych,
a także w dni wolne od pracy. Prowadzono konsultacje interwencyjne psychologa dla osób
znajdujących się w sytuacji kryzysowej lub dla kadry Ośrodka Interwencji Kryzysowej w łącznym
wymiarze 30 godzin. Zabezpieczono 10 miejsc w mieszkaniach chronionych i readaptacyjnych
będących w dyspozycji Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013
r. w Domu „Pomocna Dłoń” w ramach projektu zorganizowano 64 pobytów dla 55 osób (14 kobiet,
16 dzieci, 25 mężczyzn).
1

2. Z zakresu turystyki;
Zarząd Powiatu Grodziskiego w dniu 12 marca 2013 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na

realizacje zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki ( uchwała Zarządu Powiatu nr
322/2013 z dnia 12 marca 2013 r. ). Na realizację zadnia w budżecie Powiatu Grodziskiego
zaplanowano kwotę 5 000,00zł. W celu zaopiniowania ofert powołano komisję ( uchwała Zarządu
Powiatu nr 336/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. ). Do dnia 16 .04.2013 r. wpłynęły dwie oferty.
Oferty złożone w poszczególnych rodzajach zadań:
Lp.
Nazwa zadania

Liczba złożonych
ofert

Kwota przeznaczona
na zadanie w budżecie
powiatu:
5 000,00 zł.

1.

zorganizowanie wycieczek turystyczno –
krajoznawczych

2

2.

zorganizowanie rajdów turystyczno –
krajoznawczych.

0

25 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert. Komisja
oceniła oferty i zaproponowała udzielenie dotacji w następujących kwotach :
1. Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych APERTE na realizację zadania pod nazwą

rajd

turystyczno - krajoznawczy „ Rajd na orientację ORIENTO EXPRESSO” w wysokości
2 600,00zł.,
2. Stowarzyszeniu „ Bezpieczna Wieś Grąblewo” na realizacje zadania pod nazwą

„Poznaję

swój kraj – szlakiem pereł w koronie Dolnego Śląska. Wycieczka dla dzieci ze Szkoły

1 Dane z Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim
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Podstawowej w Grąblewie do Trzebnicy, Wrocławia, Wałbrzycha i Książa” w wysokości
2 400,00zł.
Zarząd Powiatu Grodziskiego na swoim posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę
nr 345/ 2013 zatwierdzającą zaproponowane przez komisję wysokości dotacji .
Z oferentami, którym przyznano dotację zostały zawarte umowy ( nr OKP.032.4 i 5.2013
z dnia 3 czerwca 2013 r.) Zgodnie z zawartymi umowami sprawozdania z wykorzystania dotacji
w terminach określonych w umowie zostały przedłożone w Starostwie. Zarząd Powiatu
Grodziskiego uchwałą Nr 442/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. zatwierdził rozliczenie finansowe
przyznanych dotacji.

3. Inicjatywa lokalna.
Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy powiatu z jej mieszkańcami w celu wspólnej
realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy powiatu bezpośrednio
lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą złożyć wniosek o realizację inicjatywy
lokalnej w zakresie zadań określonych w art. 19 b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z zapisem art. 19 c ust.
1 znowelizowanej w/w ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek
określić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
Już w roku 2011 Uchwałą Nr V/37/11 z dnia 01 marca 2011r. Rada Powiatu Grodziskiego
określiła tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. Jednak w

roku 2013 nie wpłynął żaden wniosek o realizację zadania

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

4. Pozostałe formy współpracy samorządu powiatu grodziskiego z organizacjami
pozarządowymi:
a) realizacja zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych:
 Środki finansowe na

zadanie dotyczące dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji

i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Powiatu Grodziskiego zostały zaplanowane
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uchwałą nr XXXI/196/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 luty 2013 r. w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2013.
Zgodnie z powyższą uchwałą na zadanie dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji
i turystyki została zaplanowana kwota w wysokości 20 000,00 zł. Podpisano jedną umowę
na kwotę 16 000 zł na realizację zadania „Międzynarodowe Igrzyska Specjalne Grodzisk
2013” z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Grodzisku Wlkp.
 Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej na podstawie zawartych umów
pomiędzy Powiatem Grodziskiem a Stowarzyszeniami.
Lp.
1.

2.

Nazwa organizacji
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym koło w Grodzisku
Wlkp.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grodzisku Wlkp.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SERCE” w
Rakoniewicach
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach
RAZEM

PFRON
591 840,00zł.

Powiat
65 760,00 zł.

739 800,00 zł

82 200,00 zł.

1.331.640,00 zł

147 960,00 zł.

b) inne działania samorządu powiatu w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
 Zarząd Powiatu wspomagał działalność organizacji pozarządowych także w zakresie

promocji jednostek non-profit poprzez umieszczanie informacji o działalności tych
jednostek na stronie internetowej Powiatu, a także w Informatorze Powiatowym Starostwa
Powiatowego w Grodzisku Wlkp.
 Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego współpracował w roku 2013 ze
Stowarzyszeniem Ziemi Grodziskiej LEADER oraz Gminą Kamieniec w zakresie
( obejmującym Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego poprzez organizację 150 rocznicy
Powstania Styczniowego. Wydarzenie zorganizowane zostało w styczniu 2013 w miejscu,
które

w

wyjątkowy sposób upamiętnia

zaangażowanie

Wielkopolan

w

zrywy
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niepodległościowe tj. przy kaplicy w Ujeździe, na której znajdują się tablice upamiętniające
uczestników Powstania Styczniowego, Wielkopolskiego oraz tzw. Poznańskiego (z 1848
r.). Zorganizowane zostało również w miesiącu, w którym przypadała 150 rocznica
Powstania Styczniowego, do tego w jego ramach zaprezentowana została wystawa zdjęć
ukazujących Powstańców. Wydarzenie to było bardzo dobrą lekcją patriotyzmu i historii
regionalnej, a osoby w niej uczestniczące miały dodatkowo możliwość zapoznania się
z unikatowymi zdjęciami z tamtego okresu.
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. na bieżąco informowało
organizacje pozarządowe o możliwościach korzystania z konkursów ogłaszanych przez
jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, fundacje, inne organizacje non-profit.
W roku 2013 informowaliśmy organizacje pozarządowe o konkursach drogą mailową oraz
telefonicznie.
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. wraz z Stowarzyszeniem
Pomocy Dzieciom „Serce’ w Rakoniewicach wzięło udział także w projekcie „Innowacyjny
Model Aktywizacji Zawodowej Uczestników WTZ” Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu mającego na celu przygotowanie stowarzyszeń prowadzących
warsztaty terapii zajęciowej do realizacji przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej.

Sprawozdanie sporządziło:

Starosta
(-) Mariusz Zgaiński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Wielkopolskim.
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