
UCHWAŁA NR 22/2019
ZARZĄDU POWIATU KOZIENICKIEGO

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy 
Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok”.

Na podstawie art.5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 650 i 723, 1365) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku” przedkłada się Radzie 
Powiatu Kozienickiego określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kozienickiemu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu Andrzej Jung                                       .........................

Wiceprzewodniczacy Zarządu Józef Grzegorz Małaśnicki                  .........................

Członek Zarządu Waldemar Banaś                                  .........................

Członek zarządu Marek Kucharski                                 .........................

Członek Zarządu Małgorzata Siekut                                .........................
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Załącznik do uchwały Nr 22/2019

Zarządu Powiatu Kozienickiego

z dnia 13 lutego 2019 r.

Sprawozdanie

z realizacji „Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie za 2018 rok”

Zgodnie z zapisami art.5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tj.Dz.U z 2018r poz 450,650,723,1365)  Starosta Kozienicki w terminie do 31 maja każdego roku 
zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2022 
został przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą nr XXXIII/206/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

Celem nadrzędnym programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych powiatu 
wynikających z przepisów prawa , poprzez włączenie organizacji w ich realizację oraz budowanie i umacnianie 
partnerstwa pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi.

Wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła 15 tys. zł.

Wydział Bezpieczeństwa Spraw Społecznych i Obywatelskich zrealizował i osiągnął zakładane zadania 
i wskaźniki.

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

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki:

Zadanie 1.Szkolenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizowanie , udział w zawodach 
sportowych – 2 oferty

II. Turystyki i krajoznawstwa.

Zadanie 1. Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku -1 oferta

Konkursy zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej bip–www.kozienicepowiat.pl, na 
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kozienicach i na stronie internetowej – www.kozienicepowiat.pl

Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  w ramach konkursu  składały oferty na realizację zadań publicznych od dnia 
24.05.2018r. do dnia 15. 06. 2018 roku.

W celu zaopiniowania konkursu  i oceny  ofert złożonych w Starostwie Powiatowym w Kozienicach na 
realizację zadań określonych w wieloletnim programie współpracy powiatu kozienickiego z organizacjami 
pozarządowymi na 2018 -2022r. Uchwałą Nr 310/2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 4  czerwca 
2018 roku  została powołana komisja konkursowa w składzie:

1. Grzegorz Maciejczyk - Przewodniczący Komisji

2. Lucyna Domańska -Stankiewicz- sekretarz komisji.

3. Janusz Patkowski -z-ca przewodniczącego

4. Krzysztof Skierniewski -członek

5. Krzysztof Zając -członek -przedstaw.organ. pozarząd.-członek.

Powołana Komisja Konkursowa przedłożyła Zarządowi Powiatu rekomendację, co do wyboru ofert:

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego z zakresu:
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I. Szkolenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizowanie , udział w zawodach sportowych  - 
2 umowy.

1. Gminny Klub Sportowy „Legion” Głowaczów umowa nr 2/18 z dnia 26.06.2018 r. na okres od 01.07.2018 
do 31.12.2018. na kwotę 4.500.00 zł kwota wnioskowana 10.000.00 zł , środki własne 55.060.00 zł. Koszt 
całkowity zadania 65.060.00 zł.

2. Klub Sportowy „Energia” Kozienice  umowa nr 3/2018r z dnia 26.06.2018r. na okres od 1.07.2018 do 
15.12.2018r na kwotę 5.500.00 zł. Kwota wnioskowana10.000,00 zł środki własne – 526.873,00 zł. Koszt 
całkowity zadania 536.873,00 zł.

II. Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz    aktywnych form   wypoczynku- 1 umowa.

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze w Kozienicach umowa nr 1/2018 z dnia 26.06.2018 na 
okres od 18.06.2018r do 31.12.2018r . na kwotę 5.000.00 zł kwota wnioskowana 5.000.00 zł , środki własne 
1.500.00 zł, wkład osobowy 1.500,00 zł koszt całkowity 8.000.00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
(Dz.U.z 2017r.poz 2030, z 2018r poz.1467) oraz Uchwały Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 16 października 
2017 roku nr 234/2017r tworzono 2 punkty w 2018 roku.

Pkt 1. Usytuowany w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w     Kozienicach.

Obsługi dokonywali adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez radę   adwokacką i radą okręgową izby 
radców prawnych.

Pkt 2.Usytuowany w budynkach Urzędów Gmin w Głowaczów ,Grabów n/P. i Magnuszew ,Sieciechów, 
Gniewoszów , Garbatka-Let.

Obsługi punktu dokonywała „Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów” Gdynia  wybrane na podstawie 
Uchwały o pożytku publicznym i o wolontariacie wybrane w drodze konkursu ofert.

Zbiorcza informacja  o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej 
sporządzona przez  Fundację za 2018 rok  do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa.

Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej    Starostwa  Powiatowego 
w Kozienicach.
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