
Załącznik  
do uchwały Nr XXIV/ 175 / 2013 

Rady Powiatu w Szydłowcu 
z dnia 27 czerwca 2013r. 

 

Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Szydłowieckiego                              
z organizacjami pozarządowymi   oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2012 r.” 

 

Zgodnie  z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu  

w Szydłowcu  przedkłada Radzie Powiatu w Szydłowcu sprawozdanie z realizacji „Programu 

współpracy Powiatu Szydłowieckiego  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  za rok 2012”. 

Powiat Szydłowiecki realizował w 2012 r. współpracę z organizacjami 

pozarządowymi  działającymi na rzecz Powiatu Szydłowieckiego i jego mieszkańców                 

w oparciu o „Programu współpracy Powiatu   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 -2014” przyjęty 

uchwałą Nr V/23/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011r.    

Głównym celem przyjętego przez Radę Powiatu w Szydłowcu programu współpracy 

jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa 

między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze 

powiatu poprzez wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów społecznych  

oraz stwarzanie warunków dla powstawania różnorodnych inicjatyw i struktur działających  

na rzecz lokalnej społeczności, a także integrowanie różnych podmiotów polityki lokalnej 

obejmującej swym zasięgiem sferę zadań publicznych. 

Program zawiera szczegółowe cele, tj. 

• poprawę jakości życia i pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców 

Powiatu Szydłowieckiego,  

• większą efektywność wydatkowania środków publicznych,  

• zwiększanie ilości i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców,  

• stałą partnerską współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi,  

• udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,  

oraz zasady i formy współpracy. 

 



Współpraca finansowa: 

Jedną z form realizacji „Programu” był otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd 

Powiatu w Szydłowcu Uchwałą Nr 23/60/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych 

zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym i podmiotom o których 

mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, określenie terminu składania ofert oraz powołanie komisji konkursowej.  

Na wsparcie realizacji tych zadań Powiat Szydłowiecki przeznaczył kwotę   

w wysokości 30 000zł. 

Do  otwartego konkursu ofert w 2012 roku przystąpiło 9 podmiotów,  które łącznie 

złożyły 8 ofert: 

Lp. Nazwa zadania/nazwa podmiotu 

 

Przyznana 

kwota dotacji 

(w zł) 

Rozliczona 

kwota dotacji 

(w zł) 
1. 

 

Organizacja rozgrywek w piłkę nożną- szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

 

 

 

  KS „ORONKA" w Orońsku 1500,00 1500,00 

 UKS „OLIMP" w Szydłowcu 1000,00 1000,00 

 KS „GRYFIA" w Mirowie 1500,00 1500,00 

2. 

 

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie turniejów sportowych, 

również dla niepełnosprawnych 

 

 

 

 
 UKS „OLIMP" w Szydłowcu 1000,00 1000,00 

 UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu 1000,00 1000,00 

 KS „VIKTORIA” w Szydłowcu 3000,00 3000,00 

 Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego w Szydłowcu 1500,00 1500,00 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate KYOKUSHIN MATSUSHIMA w Polsce 

„MUSHIN” 

2500,00 2500,00 

3. 

 

Organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych, np. siatkówce, lub 

koszykówce, lub piłce ręcznej, lub tenisie stołowym 

 

 

 

 
 KS „ORONKA" w Orońsku 500,00 500,00 

 UKS „OLIMP" w Szydłowcu 2000,00 2000,00 

 UKS „GRANICA" w Szydłowcu 2000,00 2000,00 

 UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu 1000,00 1000,00 

4. Imprezy sportowo - rekreacyjne dla niepełnosprawnych   
 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu 1500,00 1500,00 

5. 

 

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w celu zagospodarowania czasu wolnego 

dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

 

 

 
 Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego w Szydłowcu 600,00 600,00 

 Razem 20 600,00 20 590,00 

 



W ramach dotacji, o której mowa powyżej, przyznano i rozliczono kwotę 20 590 zł. 

Różnica pomiędzy kwotą zabezpieczoną, a wydatkowana tj. kwota 4410 zł została 

wykorzystana na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

Inną formą realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi był nabór 

wniosków  ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu Uchwałą nr 27/66/2012 z dnia               

18 kwietnia 2012 roku, w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, powołania komisji do zaopiniowania wniosków oraz 

zatwierdzenia regulaminu prac komisji i trybu oceny wniosków. Na ten cel zabezpieczono            

w budżecie Powiatu kwotę 25 000 zł. 

Do konkursu wpłynęły 3 wnioski: 1) Parafii Rzymsko – Katolickiej  

p.w. św. Zygmunta w Szydłowcu z przeznaczeniem na konserwację grupy rzeźb Chrystusa 

Ukrzyżowanego w otoczeniu czterech aniołów, 2) Muzeum Ludowych Instrumentów 

Muzycznych w Szydłowcu z przeznaczeniem na konserwację 5 instrumentów muzycznych,  

3) Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z przeznaczeniem na konserwację rzeźby Herma  

z Janusem, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję konkursową i uzyskały 

dotacje odpowiednio: 1) Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Zygmunta w Szydłowcu 

 - 13 tys. zł.,2) Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 6 tys. zł.,  

3) Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku - 6 tys. zł. 

 

W ramach realizowanego Programu w 2012 r. prowadzono: 

 

• Bieżący nadzór nad działalnością organizacji pozarządowych zgodną z przepisami 

prawa oraz obowiązującymi statutami.  

• Bieżący monitoring realizacji programów ułatwiających kombatantom dostęp do usług 

zdrowotnych, rehabilitacyjnych i społecznych. 

• Współorganizowanie imprez, w szczególności w zakresie kultury fizycznej i sportu,  

promowania Powiatu Szydłowieckiego, rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

Powiatu. 

• Pomoc przy organizacji otwartych spotkań i szkoleń organizacji pozarządowych 

poprzez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń, środków technicznych, materiałów 

biurowych i promocyjnych oraz udostępnianie samochodu służbowego do celów 

statutowych organizacji. 



• Fundowanie pucharów, nagród, przekazywanie materiałów promocyjnych dla  

organizacji  

• Objecie patronatem Starosty Szydłowieckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu                  

w Szydłowcu wielu wydarzeń , które w przyczyniły się do rozwoju i promocji 

Powiatu Szydłowieckiego 

• Członkowstwo w Lokalnej Grupie Działania „Na Piaskowcu” 

Wszystkie podejmowane przez Powiat Szydłowiecki  działania z zakresu: kultury, kultury 

fizycznej, turystyki i promocji zdrowia realizowane były przy obustronnej jawności, 

wzajemnej informacji o przebiegu i stopniu realizacji, zachowaniu otwartości na 

indywidualizm, innowacyjność i konkurencyjność przy zachowaniu pełnej suwerenności 

stron. Organizowane przez podmioty zadania motywowały mieszkańców Powiatu 

Szydłowieckiego do udziału w pracach nad aktywizacją lokalnej społeczności, pobudzały 

kreatywność, umacniały świadomość obywatelską nad poczuciem odpowiedzialności za 

rozwój młodego pokolenia, wspólnoty lokalnej i regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


