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Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy 

Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

publicznego” za 2015 rok 

 

 

Rada Powiatu w Śremie podjęła w dniu 29 października 2014 r. uchwałę Nr L/342/14 

 w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami 

pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r., 

który zawiera zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a lokalnym sektorem 

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

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 

w Śremie przedkłada Radzie Powiatu w Śremie sprawozdania z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni. 

Zgodnie z ww. uchwałą w 2015 roku udzielono dotacji w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju 

sportu. 

W trybie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęło 

10 ofert. Jedna z ofert nie spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu 

konkursowym. Uchwałą Nr 15/85/15 z dnia 6 marca 2015 r. Zarządu Powiatu w Śremie 

przyznał dotację w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych poniższym podmiotom: 

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

1) Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej w zakresie realizacji 

zadania: 

- Organizacja przeglądów i koncertów także z udziałem wybitnie uzdolnionych 

uczniów – Rozśpiewany początek lata, w kwocie 1.000,00 zł 

2) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem w zakresie realizacji zadania:  

- Organizacja przeglądów i koncertów także z udziałem wybitnie uzdolnionych 

uczniów. Gala Wolontariatu  2015, w kwocie 5.000,00 zł 
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3) Chór Corda Cordi w zakresie realizacji zadania:  

- Organizacja przeglądów i koncertów  także z udziałem wybitnie uzdolnionych 

uczniów, w kwocie 2.000,00 zł 

4) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej w zakresie realizacji zadania: 

- Organizacja przeglądów i koncertów  także z udziałem wybitnie uzdolnionych 

uczniów w ramach Promocji Młodych Talentów z powiatu śremskiego, w kwocie 

3.000,00 zł   

5) Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki w zakresie 

realizacji zadania: 

- Organizacja uroczystości kulturalnych i patriotycznych upamiętniających walkę 

o niepodległość kraju, obchodów rocznic i świąt państwowych, w kwocie 

5.000,00 zł. 

w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

1) Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Koło Śrem w zakresie 

realizacji zadania: 

- Tworzenie warunków do integracji społecznej, usprawnienie i przygotowanie 

osób niepełnosprawnych do aktywnego życia w społeczeństwie poprzez 

organizowanie warsztatów, imprez integracyjnych lub kulturalnych i rehabilitacji 

społecznej, w kwocie 2.000,00 zł 

2) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „NADZIEJA” w 

zakresie realizacji zadania: 

- Tworzenie warunków do integracji społecznej, usprawnienie i przygotowanie 

osób niepełnosprawnych do aktywnego życia w społeczeństwie poprzez 

organizowanie warsztatów, imprez integracyjnych lub kulturalnych |i rehabilitacji 

społecznej, w kwocie 4,500.00 zł 

3) Towarzystwo Śremskich Amazonek w zakresie realizacji zadania: 

- Tworzenie warunków do integracji społecznej, usprawnienie i przygotowanie 

osób niepełnosprawnych do aktywnego życia w społeczeństwie poprzez 

organizowanie warsztatów, imprez integracyjnych lub kulturalnych i rehabilitacji 

społecznej „Woda to życie”, w kwocie 3.000,00 zł 

Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „NADZIEJA” w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. Prezentacja dorobku artystycznego 

Powiatu Śremskiego poprzez udział w powiatowych imprezach i uroczystościach 

kulturalnych nie przyznano dotacji, ze względu na najniższą ilość punktów oraz 

niewystarczającą ilość środków.  
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Wszystkie organizacje zrealizowały swoje zadania zgodnie z zawartą umową oraz terminowo 

rozliczyły się z przyznanej dotacji. 

Dotacje w zakresie rozwoju sportu w 2015 r. zostały przyznane zgodnie z uchwała  

Nr VIII/73/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu na terenie powiatu śremskiego. Do Starostwa Powiatowego w Śremie wpłynęło 9 

wniosków o udzielenie dotacji na wyżej określony cel. Zarząd Powiatu w Śremie uchwałą Nr 

11/54/15 z dnia  6 lutego 2015 r. udzielił dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju 

sportu następującym podmiotom: 

 

Lp. Nazwa podmiotu  

otrzymującego dotację 

Zadania na wykonanie których przyznano 

dotacje 

Kwota 

dotacji  

w zł 

1 Śremski Klub Przyjaciół 

Petanque „Buler” 

I Powiatowe Mistrzostwa Śremu o 

Puchar Starosty Śremskiego 

1.600,00 

2 Ludowy Klub Sportowy 

„Piast” Śrem 

 IV Powiatowe Mistrzostwa 

Przedszkolaków  w Szachach  

   600,00 

3 Ludowy Klub Sportowy 

„Piast” Śrem 

Otwarte Mistrzostwa Śremu w Szachach 

Tradycyjnych  

   600,00 

4 Klub Sportowy „Wodnik” 

Śrem 

VI Ogólnopolskie Zawody Pływackie 

Śremska Wieża 

1.000,00 

5 Klub Sportowy „Wodnik” 

Śrem 

 3.000,00 

Razem:   6.800,00 

 

Dotacji nie otrzymały wnioski Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Walki „LEO” oraz Szkolny 

Związek Sportowy w Śremie, ponieważ złożone wnioski nie spełniły wymogów formalnych.    

Zarząd Powiatu w Śremie w dniu 8 maja 2015 r. Uchwałą nr 22/154/15 przyznał  

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „KUSY” w trybie małego grantu kwotę 5000,00 zł na 

wsparcie realizacji zadania publicznego pn. XXI Memoriał Stryczyńskiego, Dolska Dycha 

2015 – Bieg Uliczny. 

Ponadto w 2015 roku Powiat Śremski udzielił wsparcia pozafinansowego w formie 

rzeczowej (puchary, materiały promocyjne) organizacjom pozarządowych, które realizowały 

zadania publiczne i promowały nasz powiat. Były to między innymi: 

-Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, 

- Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śremie, 

- Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja”,  

-  Uczniowski Klub Sportowy Śrem. 
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Ponadto Towarzystwo Śremskich Amazonek otrzymało od Powiatu Śremskiego model do 

badania piersi, a Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja 

otrzymał wykładzinę podłogową do Centrum Ludzi Nadziei. 

W październiku 2015 r. w Auli koncertowej Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury 

w Śremie odbyło się VIII Powiatowe Forum Wymiany Doświadczeń Organizacji 

Pozarządowych pt „Na sportowo i zdrowo z powiatem śremskim”. W forum uczestniczyło  

19 przedstawicieli stowarzyszeń, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym naszego 

powiatu. Forum miało formę debaty, podczas której stowarzyszenia mogły podzielić się 

swoimi osiągnięciami z minionego roku oraz poruszyć tematy codziennych zmagań  

z rzeczywistością. Niektóre stowarzyszenia zaprezentowały swój dorobek w formie stoisk 

wystawowych, które cieszyły się zainteresowaniem. Gościnnie w forum uczestniczyły 

również Komenda Powiatowa Policji w Śremie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Śremie. 

Dzięki uprzejmości członkom Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło nr 21 w Śremie 

można było bezpłatnie zbadać poziom cukru we krwi i poziom ciśnienia tętniczego. 

Na zakończenie forum Starosta Śremski Zenon Jahns wraz dyrektorem Zespołu Szkół 

Technicznych w Śremie  - Marią Bychawską wręczyli wszystkim uczestnikom Forum 

pamiątkowe statuetki oraz certyfikaty uczestnictwa. 

W ramach współpracy z organizacjami w 2015 roku odbyły się konsultacje projektów 

uchwał Rady Powiatu w Śremie. 

Pierwszy projekt uchwały dotyczył ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  

i placówek niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub 

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Został on poddany konsultacjom,  

w wyznaczonym terminie do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag i opinii. 

Drugi konsultowany projekt uchwały dotyczył Rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. w terminie od 3 listopada 2015 r. do  

10 listopada 2015 r. odbyły się konsultacje publiczne w celu zapoznania i zgłaszania 

ewentualnych uwag do ww. projektu uchwały. Projekt uchwały został zamieszczony na 

stronie Powiatu Śremskiego oraz na BIP-ie. Do przedstawionego projektu zgłoszono jeden 

wniosek o zamieszczenie w sferze zadań publicznych dodatkowego priorytetu, który został 

uwzględniony w sferze „pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin”.  

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Śremie istnieje podstrona 

dotycząca informacji o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Można z niej pobrać 

pliki z niezbędnymi formularzami do składania wniosków o dotację oraz informacje 
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dotyczące warunków rejestracji stowarzyszeń. Referat Spraw Obywatelskich w 2015 roku 

prowadził rejestr stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Powiatu Śremskiego.  

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. w rejestrze figurowało 126 podmiotów. Rejestr 

aktualizowany jest na bieżąco. Dodatkowo na stronie powiatu znajduje się wykaz  

26 Ochotniczych Straży Pożarnych, które działają na podstawie ustawy Prawo  

o stowarzyszeniach. 

Zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  

(Dz. U. 2015 poz. 1393 z późn. zm.) Sąd Rejestrowy przekazuje organowi nadzorującemu 

odpisy wniosków o rejestrację w celu ich zaopiniowania. W 2015 roku do Starostwa 

Powiatowego w Śremie wpłynęły do zaopiniowania 6 wniosków o rejestrację podmiotu  

w Krajowym Rejestrze Sądowy, oraz 11 wniosków dotyczących zmian w statutach dla 

rozszerzenia działalności. Sąd Rejestrowy przekazał w 2015 r. 26 postanowień zawierających 

informacje o zmianach organizacyjnych jakie zachodzą w stowarzyszeniach  

(np.: zmiany w składzie zarządu, komisji rewizyjnych, wpisanie nr NIP, regon czy zmiana 

adresu). Ponadto na terenie powiatu w 2015 roku powstała 1 Fundacja oraz zgłoszono dwie 

terenowe jednostki organizacyjne (koła, oddziały). Dwa stowarzyszenia zmieniły swój status 

prawny z klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych na stowarzyszenia 

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jedno stowarzyszenie jest w trakcie 

postępowania likwidacyjnego. 

Reasumując, współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach 

pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności. Roczny Program współpracy 

charakteryzował się różnorodnością tematyczną, obejmując praktycznie każdy zakres 

działalności organizacji pozarządowych na terenie powiatu.  Stowarzyszenia chętnie realizują 

zadania publiczne. Oprócz inicjatyw, które wpisały się w działania wieloletnie, co roku 

pojawiają się nowe propozycje wykonania zadań. Coraz więcej organizacji uzyskuje także 

środki ze źródeł zewnętrznych (Urząd Marszałkowski, projekty unijne), przez co realizacja 

zadań publicznych obejmuje większy zasięg terytorialny.  

Należy podkreślić, że organizacje pozarządowe uzupełniają zadania realizowane przez 

samorządy lokalne, a zaufanie jakim obdarzają ich mieszkańcy naszego powiatu jest 

świadectwem coraz większego profesjonalizmu i skuteczności ich działań. 


