
Uchwała nr XVII/118/2016

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie: przyjęcia " Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu

Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego w 2015 roku".

Na podstawie art. 4 ust.l pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z pózn. zm.) oraz art. Sa ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(j.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 pózn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się przedłożone przez Zarząd Powiatu Kolskiego " Sprawozdanie z

realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015
roku", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiatu



Załącznik nr 1

do uchwały nr

XVII/118/2016

Rady Powiatu

Kolskiego
Z dnia 25 lutego 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Kolskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3

ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015

rok



Zgodnie z "Programem współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok", przyjętym do realizacji

Uchwałą nr XLIXj234j2014 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.10.2014 roku oraz

ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Wydział Oświaty, Kultury i Sportu zrealizował i osiągnął
następujące zadania opisane poniżej.

1. I Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, w tym ilość organizacji

Liczba ofert złożona w otwartym konkursie ofert, na realizację zadania publicznego
z zakresu:

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego - 10

ofert, w tym 10 organizacji

• upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ofert 26, w tym 23 organizacji

• turystyki i krajoznawstwa - 11 ofert, w tym 11 organizacji

Uwagi do pkt. 1 :

Zarząd Powiatu Kolskiego w dniu 14.01.2015 r. Uchwałą nr 0025.6.9.2015

z dnia 14 stycznia 2015 r. ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w formie wsparcia

z zakresu: wspierania rozwoju sportu, kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz
upowszechniania kUltury I ochrony dziedzictwa narodowego.

Konkurs został ogłoszony w biuletynie informacji publicznej, na tablicy

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kole i na stronie internetowej Powiatu.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 Ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składały oferty na realizację zadań

publicznych do dnia 05.02.2015 r.

Powołano komisję konkursową do spraw opiniowania ofert na realizację zadań

publicznych w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego



oraz kultury fizycznej

1. Marek Banaszewski

2. Józef Rybicki

3. Artur Szafrański.

sportu. W skład komisji konkursowej weszli:

Powołana komisja konkursowa przedłożyła Zarządowi Powiatu rekomendację, co do
wyboru ofert.

2. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość
organizacji z zakresu

-Upowszechnlanla kultury fizycznej i sportu - 25 umowy, 22 organizacje
.Ochrona dóbr kultury - 9 umów, 9 organizacji
-Turvstyka i rekreacja - 8 umów, 8 organizacji

Uwagi do pkt. 2 :

Zarząd Powiatu Kolskiego zawarł umowę na realizację zadania publicznego z
zakresu:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

UKS " Speed " przy ZST Upowszechnianie i rozwijanie sportu kartingowego
w Kole i motorowego wśród młodzieży miasta Koła i Powiatu

Kolskiego
Uczniowski Klub Sportowy Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci,
"Victoria" Koło młodzleżv i dorosłych z Powiatu Kolskiego
LZS Karszew "Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych pod

patronatem Starostwa Kolskiego"
Stowarzyszenie na Rzecz II Wakacyjna Akademia Armwrestlingu - II Powiatowy
Rozwoju Ziemi Chodowskiej Turniej Amatorów w Armwrestlingu
Uczniowski Klub Sportowy Rozwój szachów i tenisa wśród dzieci, młodzieży
KKS "Kiełbaska" w Kościelcu i dorosłych na terenie Powiatu Kolskiego
Młodzieżowy Uczniowski Czterodniowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci
Klub Sportowy "Warta- i Młodzieży z Powiatu Kolskiego
Eremita" Dobrów
Kolskie Towarzystwo VIII Wyścig Kolarski Nad Wartą
Cyklistów



Kolskie Towarzystwo Postaw na rodzinę - Rodzinny rajd rowerowy
Cyklistów
Stowarzyszenie "Sprawni Powiatowe Rozgrywki Osób Niepełnosprawnych
Inaczej" w Kłodawie
Gminny Klub Sportowy Trampkarze na boisko
"GKS" Osiek Wielki
LZS "Sparta Barłogi" Rozwój i prowadzenie sekcji piłki nożnej

Stowarzyszenie Turystyki i Rajd Kajakowo- Rowerowy
Rekreacji Wodnej "Przystań"
Stowarzyszenie "Wyspa III Międzynarodowy Turniej Piłkarski "MINI EURO -i Przyjaciele" Koło 2015"

WKS "Start Dzierawy" Rozgrywki i zabawy z WKS "Start Dzierawy"

Kolskie Towarzystwo Organizacja Rozgrywek Amatorskiej Ligii Piłki
Promocji Piłki Siatkowej Siatkowet
Kolskie Towarzystwo Orqanlzacja Memoriału Agaty Mróz Olszewskiej
Promocji Piłki Siatkowej i Henryka Szurgota
KS Siatkarz Koło Organizacja i uczestnictwo w turniejach piłki siatkowej

Kolski Klub Sportów Walki Festyn Rodzinny OYAMA KARATE -powitanie lata
MLUKSTriathlon Koło Doskonalenie technik w pływaniu
MLUKSTriatlon Koło Organizacja zawodów w pływaniu
MKS Olimpia Koło Rozwój i popularyzacja piłki nożnej

KS Górnik Kłodawa Propagowanie piłki nożnej jako alternatywnej formy
spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych

Kolskie Stowarzyszenie Festyn integracyjny
"Sprawni Inaczej"
Stowarzyszenie Przyjaciół Jubileuszowa X Swiętojańska Impreza Krajoznawczo-
Miasta Koła n. Wartą Turystyczna
UKS "Warta" Koło Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki

i rekreacji"

Ochrona dóbr kultury
Stowarzyszenie Koła Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego
GospOdyń Wiejskich
w Dobrowie
Towarzystwo Spiewaczo - Upowszechnianie śpiewu chóralnego
Muzyczne "Lutnia" w Kole
Tradycja-Kultura-Region- Noc w muzeum
Zatrzymać czas w Witowie



Manufaktura Piosenki Edukacja Artystyczna Dzieci i Młodzieży PowiatuHarcerskiej Wartaki Kolskiego
Stowarzyszenie "Sprawni " Być razem" - Powiatowy Przegląd DorobkuInaczej" w Kłodawie Artvstvcznęg_o Osób Nie_Qełnosprawnych
Stowarzyszenie na Rzecz V Wielopokoleniowe Spotkanie Powiatowe- V
Rozwoju Ziemi Chodowskiej Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

"CHODAK 2015"
Stowarzyszenie Przyjaciół Druk monografii pt.: "Dzieje Ratusza w Kole"Miasta Koła n. Wart_g_
Stowarzyszenie "Wyspa Wystawa "Kolskie ścieżki astronomii"i Przyjaciele"

OSP Koło- Orkiestra Organizacja i przygotowanie do IX Turnieju Orkiestr
Dętych o Kryształowe Koło

Uczniowski Klub Sportowy Obóz wypoczynkowy
"Maraton"

MLUKS Triatlon Koło Obóz sportowo - rekreacyjny

ZHP Chorągiew Wielkopolska Obóz Harcerski HUFCA ZHP Koło
Komenda Hufca Koło
Manufaktura Piosenki Warsztaty artystyczne "ZAŁĘCZE WIELKIE 2015Harcerskiej WARTAKI
Kolski Klub Sportów Walki Letni Obóz Sportowo -Rekreacvjnv Oyama Karate
OSP Koło Orkiestra Obóz muzyczny orkiestry dętej i grupy tanecznej

Stowarzyszenie "Wyspa Obóz sportowy dla uczniów oddziału sportowegoi Przyjaciele"
KS "Górnik" Kłodawa Piłka nożna Obóz kolonijno - sportowy, Żelistrzewo

2015

Turystyka i rekreacja

3.
Liczba zawartych umów w trybie artykułu 19a ustawy, w tym liczba organizacji

W 2015 roku Zarząd Powiatu Kolskiego nie zawarł umów w trybie 19a ustawy
tj. nie zlecił realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym
z pominięciem otwartego konkursu ofert.



4. Liczba organizacji z którymi nie została zawarta umowa z przyczyn zależnych
od organizacji

W 2015 roku z 3 organizacjami nie została zawarta umowa z przyczyn zależnych
od organizacji.

5. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconym
organizacjom pozarządowym w roku 2015 r.

W roku 2015 na współpracę z organizacjami pozarządowymi w postaci wspierania
zadań publicznych przeznaczono następujące kwoty z zakresu:

-turystvka i rekreacja - 18.000,00 zł

.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego
- 14.000, 00 zł

.sportu i kultury fizycznej - 50.000,00 zł

6. Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez radę,
konsultowanych przez organizacje

-Llczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez radę,
konsultowanych przez organizacje 1



"

Uwagi do pkt.6:

-Rocznv program współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami został
opracowany po konsultacjach, które zostały przeprowadzone w sposób

określony w uchwale nr LX/272/2010 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konsultowania

z 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.

·W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji projekt programu został

zamieszczony w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej oraz
wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kole.

Pozafinansowe formy wsparcia:

-Pracownlcy Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w

Kole wielokrotnie pomagali organizacjom pozarządowym w wyszukiwaniu

informacji o pozyskaniu środków zewnętrznych na działalność tych
organizacji.

.Starostwo Powiatowe w Kole udostępniało nieodpłatnie salę konferencyjną

na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
zrównane.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Kolskiego

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi, Zarząd Powiatu

Kolskiego jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu Kolskiego do 30 kwietnia

2016 roku. Wyżej wymienione sprawozdanie zostanie opublikowane w biuletynie

informacji publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole.



Uzasadnienie do

Uchwały nr XVII/118/2016

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 2S lutego 2016 r.

W związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dn ia 5 czerwca 1998 r. o

samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z pózn. zm.) oraz art.

5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariaci (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z pózn. zm.) organ wykonawczy zobligowany

jest przedstawić organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonanego Programu

współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku ubiegłym.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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