
Sprawozdanie  z  realizacji  „Rocznego  programu  współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego w 2010 r.

Organizacje  pozarządowe  działające  w  Powiecie  Śremskim  są  waŜnym  ogniwem

społeczeństwa  obywatelskiego.  Działalność  organizacji  pozarządowych  stanowi  bazę  dla  rozwoju

społeczności lokalnej, gdyŜ to właśnie one skupiają najaktywniejszych i najbardziej wraŜliwych na

sprawy  społeczne  obywateli  naszego  powiatu.  Dlatego teŜ,  aby  zapewnić  lepsze  warunki

funkcjonowania organizacji pozarządowych, administracja samorządowa, wspiera podejmowane przez

te organizacje inicjatywy celem wzmocnienia i rozwoju współczesnej demokracji.

Rada  Powiatu  w  Śremie  podjęła  w  dniu  25.11.2009  r.  uchwałę  Nr  XXXIX/281/09  w  sprawie

Rocznego  programu współpracy  z  organizacjami  pozarządowym oraz  podmiotami  prowadzącymi

działalność poŜytku publicznego na 2010 r., który zawiera zasady współpracy pomiędzy władzami

samorządowymi a lokalnym sektorem pozarządowym.

Realizacja  celów  i  zadań  rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz

podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego prowadzona była w ramach:

1. Kompleksowej diagnozy sektora pozarządowego w Powiecie Śremskim

2. Profesjonalnie działających organizacji pozarządowych

3. Sprawnego  systemu  współpracy  pomiędzy  administracją  publiczną  a  organizacjami

pozarządowymi.

Ad.1 Na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego  w  Śremie  istnieje  podstrona  dotycząca

informacji  o  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi.  MoŜna  z  niej  pobrać  pliki  

z  niezbędnymi  formularzami  oraz  informacje  dotyczące  warunków  rejestracji  stowarzyszeń,  jak

równieŜ  pliki  z  aktualnymi  aktami  prawnymi.  Wydział  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Spraw

Obywatelskich  w  2010  roku  prowadził  rejestr  stowarzyszeń  działających  na  terenie  Powiatu

Śremskiego.  Do  31.12.2010  r.  istnieje  około  110  organizacji.  Baza  adresowa  organizacji

pozarządowych w Powiecie Śremskim corocznie jest aktualizowana. Tak teŜ było w 2010 roku. Jest

ona umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

W 2010 roku Starosta Śremski wydał  jedną  decyzję o wpisie do Ewidencji Klubów Sportowych.

Zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 Nr 79

poz.855  z  późn.  zm.)  Sąd  Rejestrowy  przekazuje  organowi  nadzorującemu  odpisy  wniosków  

o rejestrację w celu ich zaopiniowania. W 2010 roku do Starostwa Powiatowego wpłynęły  wnioski

o  rejestrację  5  podmiotów w  Krajowy  Rejestr  Sądowy,  oraz  11  wniosków dotyczących  zmian  

w statutach dla rozszerzenia działalności. 

Ad.2  W dniu 8 października 2010 r.  w Zespole Szkół  Ekonomicznych im. Cyryla  Ratajskiego  

w Śremie  odbyło  się  spotkanie  konsultacyjne  z  przedstawicielami  26  organizacji  pozarządowych

celem  omówienia  projektu  współpracy  na  2011  r.  Wszystkim  uczestnikom  spotkania  wręczono



materiały zawierające jednolity tekst ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Na

spotkaniu szczegółowo omówione zostały zmiany w przepisach oraz nowe zadania do realizacji przez

organizacje  pozarządowe.  Podczas  spotkania  omówiono  równieŜ  Roczny  program współpracy  z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na

2011 r. Uczestnicy spotkania pozytywnie odnieśli się do tego projektu. Dyskutowano takŜe na temat

„Być czy nie być organizacją poŜytku publicznego”. Materiały wyczerpująco przedstawiają korzyści,

ale takŜe zobowiązania wobec takich organizacji. Omówiono równieŜ procedurę składania ofert na

konkurs dotyczący realizacji  zadań  publicznych,  a wszystko po to  by nie popełniać  błędów przy

składaniu wniosków. Ostatnim punktem spotkania było zaproszenie stowarzyszeń  do udziału w III

Forum  wymiany  doświadczeń  organizacji  pozarządowych,  tym  razem  pod  hasłem  „Organizacje

pozarządowe – szkołą działania”.  

19 listopada 2010 roku w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego odbyło się III Forum

wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych na którym zaprezentowało się 16 stowarzyszeń  

z terenu powiatu śremskiego. Po raz pierwszy do współorganizacji  forum przystąpiło  Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie  w Śremie.  Efektem tej  współpracy był  bardzo duŜy blok tematyczny

poświęcony  działalności  osób  niepełnosprawnych  pensjonariuszy  Domów  Pomocy  Społecznej  

w Psarskiem i  Śremie. Prezentacje jakich dokonały osoby niepełnosprawne spotkały się  z bardzo

duŜym  zainteresowaniem,  zwłaszcza  młodzieŜy  uczestniczącej  w  III  Forum,  natomiast  występy

zespołów artystycznych spotkały się z bardzo Ŝywiołowym odbiorem ze strony widzów. W ten sposób

zrealizowano praktycznie hasło III Forum „Organizacje pozarządowe – szkołą działania” i to działania

słuŜące zaspokajania róŜnorodnych potrzeb i aspiracji.

Ad.3   W rok  2010  kontynuowano  realizację  zadań  publicznych  ogłaszając  otwarty  konkurs  na

realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sportu. Do podziału była kwota 44 000 zł na zadania

w zakresie kultury fizycznej i turystyki, oraz 6 000 zł na zadania w zakresie upowszechniania kultury,

sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  tradycji.  Wpłynęło  8  wniosków  na  realizację  zadań  w  zakresie

upowszechniania  kultury  fizycznej  i  turystyki,  oraz 3  wnioski  na  realizację  zadań  w  zakresie

upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.  Zarząd Powiatu w Śremie uchwałą

Nr  163/1119/10  z  dnia  10  marca  2010  r.  przyznał  dotację  w  zakresie  upowszechniania  kultury

fizycznej i turystyki następującym organizacjom:

1. Klub śeglarski „ Odlewnik” w zakresie realizacji zadania:

- „Regaty Ŝeglarskie” w kwocie 2.000,00 zł

2. Uczniowski Klub Sportowy „ Szóstka” w zakresie realizacji zadania:

- Organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych o zasięgu ponadgminnym

w kwocie 2.000,00 zł

3. Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania:

-  Organizacja  i  udział  w  imprezach  sportowych  dla  dzieci  uczniów,  nauczycieli szkół

podstawowych,  gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych  Powiatu  Śremskiego  w  kwocie

25.000,00 zł



4. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Śremie w zakresie realizacji zadania:

-  Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Powiatu Śremskiego, ze

szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego w kwocie 3.000,00 zł

5. Uczniowski  Klub  Sportowy  „KUSY”  przy  Szkole  Podstawowej  w  Dolsku  

w zakresie realizacji zadania:

- XVI Memoriał Michała Stryczyńskiego – bieg uliczny w kwocie 2.500,00 zł

6. Klub Sportowy „Bazar” Śrem w zakresie realizacji zadania:

- Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet BAZAR CUP 2010 w kwocie 3.500,00 zł

7. Śremski Klub Sportowy „Warta” w zakresie realizacji zadania:

- Organizacja turniejów w piłce noŜnej o Puchar Starosty Śremskiego oraz Zarządu Powiatu

Śremskiego w kwocie 4.000,00 zł

8. Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem w zakresie realizacji zadania:

-  Organizacja  imprezy  sportowo-rekreacyjnej  z  okazji  V  rocznicy  powstania  Centrum

Wolontariatu w Śremie w kwocie 2.000,00 zł

Dotację  na  realizację  zadania z  zakresu upowszechniania kultury,  sztuki, ochrony dóbr  kultury  i

tradycji przyznano:

1. Chór Corda Cordi w zakresie realizacji zadania:

- Organizacja koncertu z udziałem dzieci z Powiatu Śremskiego – uczniów szkół muzycznych,

w ramach promocji rodzimych talentów w kwocie 2.000,00 zł

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

- Gala wolontariatu - „Z tej maki będzie chleb” w kwocie 2.000,00 zł

3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej w Śremie w zakresie realizacji zadania:

- Organizacja przeglądów i koncertów z udziałem wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach

promocji rodzimych talentów w kwocie 2.000,00 zł.

Wszystkie  organizacje zrealizowały swoje zadania według załączonych do ofert  harmonogramów,

oraz  terminowo  rozliczyły  się  z  przyznanych  dotacji.  Powiatowe  Zrzeszenie  Ludowe Zespoły

Sportowe w Śremie nie wykorzystało w całości przyznanych środków i kwotę 18,64 zł zwrócono do

Starostwa.

W realizację Rocznego programu współpracy zaangaŜowane było wiele organizacji pozarządowych w

tym prowadzących działalność poŜytku publicznego. Działali w nich ludzie społecznie zaangaŜowani

najczęściej w ramach wolontariatu poświęcając swój wolny czas i energię. Wszystko to przyczyniło

się do rozwoju środowiska lokalnego i powiatu śremskiego.

Doświadczenie zdobyte w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w ostatnich latach

pozwalają  na pogłębienie partnerskiej  współpracy w celu lepszego wykonania  zadań  publicznych

realizowanych przez Powiat Śremski.


