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WSTĘP
Niniejszy dokument podsumowuje realizowaną w 2021 r. współpracę Powiatu
Radomskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Odbywała się ona przede wszystkim
w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 r., (Dz.U.2020.1057 t.j. z póź. zm.) oraz zgodnie z „Rocznym
Programem Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi
i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057
z późn. zm.) Zarząd Powiatu Radomskiego w terminie do 31 maja każdego roku
zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu w Radomiu sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Jednym z podstawowych zadań Powiatu Radomskiego jest zaspokojenie zbiorowych
potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Samorząd Powiatu realizuje swoje
zadania między innymi poprzez kształtowanie rozwoju społeczności lokalnych.
Funkcje te Powiat realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, skupiającymi
aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.
W celu określenia czytelnych podstaw wzajemnych relacji pomiędzy organami
władzy publicznej a organizacjami III sektora samorząd Powiatu Radomskiego po
konsultacjach społecznych co roku uchwala program współpracy, który stanowi
istotny element lokalnej polityki społecznej i finansowej.
Projekt „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku
Publicznego na 2021 rok” został poddany konsultacjom na podstawie Zarządzenia
Starosty Radomskiego Nr 83/2020 z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok". Ogłoszenie o konsultacjach wraz
z projektem w/w Programu zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej powiatu oraz w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym
do zamieszczania ogłoszeń. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość
przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
Konsultacje trwały w dniach od 21 września – 05 października 2020 roku
i nie wzięły w nich udziału żadne podmioty. W związku z powyższym nie wpłynęły
wnioski
i
uwagi
dotyczące
projektu
Programu
Współpracy.
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Sprawozdanie z przebiegu oraz wyników konsultacji w/w projektu zostało
opublikowane w dniu 7 października 2020 r., zgodnie z §3 ust. 2 Załącznika
Nr 1 do
Uchwały nr 436/XLIII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia
27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą
działalności
pożytku
publicznego
lub
organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Roczny Program Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi
oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 rok został przyjęty przez Radę Powiatu w Radomiu
Uchwałą nr 260/XXIV/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku.
I. Cel Programu
Głównym celem Programu było rozwijanie partnerstwa pomiędzy samorządem
Powiatu, a organizacjami pozarządowymi ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb
mieszkańców
oraz
wzmacnianie
aktywności
społecznej
obywateli.
W ramach celu głównego zdefiniowano następujące cele szczegółowe:
-poprawa dostępności mieszkańców Powiatu do informacji publicznej,
-poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców
powiatu,
-integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
-prezentacja dorobku podmiotów działalności pożytku publicznego i promowanie ich
osiągnięć,
-wzmacnianie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnianie równych szans
w realizacji zadań publicznych przez powierzanie lub wspieranie zadań
z jednoczesnym zabezpieczeniem odpowiednich środków na ich realizację,
-stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców powiatu,
-zwiększenie udziału mieszkańców powiatu w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
-promowanie postaw obywatelskich i prospołecznych,
-tworzenie warunków i zachęt do rozwoju już istniejących oraz powstawania
nowych organizacji pozarządowych,
-ożywianie społecznej aktywności mieszkańców, w tym działalności wolontariackiej.
-kształtowanie świadomości prawnej obywateli.
Zakresem przedmiotowym Programu była realizacja zadań publicznych Powiatu
Radomskiego we współpracy z podmiotami, odpowiednio do ustawowego
i terytorialnego zakresu powiatu.
Współpraca z podmiotami dotyczyła realizacji zadań:
1) z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
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-realizacja programów na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym, ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2017-2022 w ramach:
-Powiatowego Programu pn. „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu
Radomskiego na lata 2020-2022” w zakresie ochrony i promocji zdrowia
psychicznego dla mieszkańców powiatu radomskiego;
-programu „Karta Praw Rodziny Powiatu Radomskiego”.
2) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
-organizacja zawodów sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym poprzez
organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych oraz
obozach sportowych,
- propagowanie zdrowego trybu życia i upowszechnianie kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży oraz mieszkańców powiatu;
-współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób starszych
i niepełnosprawnych;
3) z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego:
-organizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;
-podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4) z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
- aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych;
- pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, profilaktykę i rehabilitację;
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
5) z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
- nieodpłatna pomoc prawna oraz kształtowanie świadomości prawnej obywateli.
II. Zasady i formy współpracy
FORMY WSPÓŁPRACY O CHARAKTERZE FINANSOWYM
Współpraca pomiędzy Powiatem Radomskim, a podmiotami odbywała się na
zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa stron, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności. Współpraca ta przebiegała w formie finansowej oraz
pozafinansowej.
Współpraca finansowa Powiatu Radomskiego polegała na zlecaniu realizacji zadań
publicznych organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert oraz
w trybie art. 19 a (tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu, tzw. „małe
granty”) poprzez wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
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UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO:
• Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą 461/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w 2021 roku.
Nabór wniosków trwał od 20 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021r.
W wymaganym terminie wpłynęło łącznie 5 ofert od 5 podmiotów.
W dniu 22 lutego 2021 roku z Uchwałą Nr 471/2021 Zarządu Powiatu Radomskiego
z dnia 9 lutego 2021 roku powołano Komisję Konkursową w celu opiniowania
i wybrania najlepszych ofert złożonych w ramach otwartego konkursu. Wszystkie
spełniały wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.
• Zarząd Powiatu Radomskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu Uchwałą
Nr 489/2021 z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Powiat Radomski w 2021 roku
w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
Wykaz ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu:
Lp
Nazwa oferenta
Nazwa własna zadania
Wnioskowana
Kwota
kwota dotacji
dotacji
z Powiatu
1. Polskie Towarzystwo
XVII Festiwal Piosenki
1 700 zł
1 700 zł
Schronisk
Turystycznej i Patriotycznej
Młodzieżowych
w Radomiu
2. Towarzystwo Ochrony
i Promocji Zawodów
Ginących w Iłży
3. Stowarzyszenie
Orkiestry Dętej „Boni
Angeli”
4. Stowarzyszenie
Edukacyjno-Kulturalne
„NDM”
5. Ochotnicza Straż
Pożarna w Skaryszewie

XXVI Iłżecki Jarmark Sztuki
Ludowej w Iłży

3 000 zł

3 000 zł

IV Przegląd Twórczości
Zespołów Wokalno –
Muzycznych w Jedlni
Nasze zabytki inaczej!

2 650 zł

2 650 zł

900 zł

900 zł

Rocznica z Przytupem

5 000 zł

5 000 zł

13 250 zł

13 250 zł

Razem:
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W Trybie pozakonkursowym określonym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie wsparciem z budżetu powiatu radomskiego mogły być
objęte zadania:
-których wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10 000,00 zł;
-realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
-łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji
pozarządowej w trybie pozakonkursowym w danym roku kalendarzowym nie może
przekroczyć kwoty 20 000,00 zł;
-wysokość środków finansowych przyznanych w trybie pozakonkursowym nie może
przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
W 2021 roku w trybie pozakonkursowym (art. 19a) wpłynęła 1 oferta, która spełniła
powyższe wymogi i otrzymała wsparcie finansowe:
Lp.
1.

Nazwa zadania
Co Za Talent 2021!

Nazwa podmiotu
realizującego zadanie

Przyznana
kwota

Wartość
zrealizowanej
umowy

Stowarzyszenie Co Za
Jazda

5.000,00 zł

5.000,00 zł

Roczny budżet powiatu na zadania publiczne z zakresu kultury w 2021 roku
wynosił 20 300 zł, a wykonanie wyniosło 18 250 zł. Ze wszystkimi podmiotami
podpisano stosowne umowy, a udzielone dotacje zostały prawidłowo rozliczone.
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ:
•Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 462/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej.
Nabór wniosków trwał od 20 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021r. W wymaganym
terminie wpłynęło łącznie 20 ofert od 13 podmiotów.
W dniu 9 lutego 2021 Zarządu Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 472/2021 powołał
Komisję Konkursową w celu opiniowania i wyboru najlepszych ofert. Wszystkie
spełniały wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.
•Zarząd Powiatu Radomskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu Uchwałą
Nr 490/2021 z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
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Wykaz ofert , które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu:
Wykonawca
Nazwa zadania
Wnioskow
Lp.
zadania
ana kwota
dotacji
1.

UKS „BETA” Pionki
Łączna kwota
1 500 zł

2.
KS „PROCH” Pionki
Łączna kwota
5 700 zł

3.
ULKS „Judo
Kowala”
Łączna kwota
17 000 zł
4.

GKS
„DROGOWIEC
JEDLIŃSK”
Łączna kwota
3 650 zł

5.
GKS
JAGUAR
Wolanów
Łączna kwota
8 500 zł

Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt im.
Tadeusza Machnio

1 740 zł

Kwota
dotacji
z budżetu
powiatu
1 500 zł

1.XXII Ogólnopolski Turniej
Mikołajkowy w halowej piłce nożnej
dla dzieci
2.XXV Memoriał Henryka
Zatorskiego w piłce nożnej dla
dzieci
3. XVI Memoriał Andrzeja „Dzidka”
Grosiaka w piłce nożnej dla dzieci
4. IX Memoriał Sławomira Rutki
w piłce nożnej oldboyów

3 550 zł

1 500 zł

3 550 zł

1 500 zł

3 550 zł

1 500 zł

3 280 zł

1 200 zł

12 000 zł

12 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

Organizacja udziału reprezentacji
powiatu radomskiego w zawodach
wojewódzkich i centralnych
w piłce nożnej

7 080 zł

3 650 zł

1.Międzypowiatowy Turniej Piłki
Siatkowej Mężczyzn o Puchar
Starosty Radomskiego
2. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
i Chłopców o Puchar Starosty
Radomskiego
3. Turniej Piłki Nożnej Chłopców
o Puchar Starosty Radomskiego
4. Międzypowiatowy Turniej Piłki
Plażowej Mężczyzn o Puchar
Starosty Radomskiego

2 500 zł

2 500 zł

2 500 zł

2 000 zł

2 200 zł

2 000 zł

2 200 zł

2 000 zł

1.Organizacja udziału reprezentacji
powiatu radomskiego w dyscyplinie
sportowej – JUDO, w zawodach
wojewódzkich i centralnych
2. Organizacja Ogólnopolskiego
Turnieju Judo dla dzieci
i młodzieży
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Centrum Tang Soo
Do Pionki
Łączna kwota
13 000 zł
MLUKS
„Orlik”
Wierzbica
Łączna kwota
14 000 zł
LKS
CHOMENTÓW
SKARYSZEW
Łączna kwota
3 000 zł
GKS „Królewscy”
Jedlnia
Łączna kwota
2 500 zł
UKS Odechów
Łączna kwota
2 000 zł
KS
MAKÓW
Łączna kwota
2 000 zł
Stowarzyszenie
„Zabiegany
Skaryszew”
Łączna kwota
5 000 zł
Stowarzyszenie
Podróżników
„GÓROŁAZ”
Łączna kwota
1 500 zł

Organizacja udziału reprezentacji
powiatu radomskiego w
kickboxingu i taekwondo
w zawodach wojewódzkich
i centralnych
Organizacja udziału reprezentacji
powiatu radomskiego w zapasach w zawodach wojewódzkich i
centralnych

13 000 zł

13 000 zł

17 820 zł

14 000 zł

6 000 zł

3 000 zł

3 000 zł

2 500 zł

6 861 zł

2 000 zł

6 841 zł

2 000 zł

Ogólnopolski Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych Tropem Wilczym

5 360 zł

5 000 zł

Warsztaty wspinaczkowe dla
młodzieży Powiatu Radomskiego

7 200 zł

1 500 zł

Razem: 115 232,00

79 350 zł

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
CHOMENTÓW CUP o Puchar
Starosty Radomskiego

Międzypowiatowy Turniej Piłki
Nożnej dla Dzieci ALGIDA-CUP

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Bo
Dzieci Kochają Sport” o Puchar
Starosty Radomskiego
Turniej Piłkarski dla dzieci pn.
ZAGRAJMY W NOGĘ
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Tryb pozakonkursowy
W 2021 roku w trybie pozakonkursowym wpłynęły 2 oferty, które otrzymały
wsparcie finansowe:
Wartość
Nazwa podmiotu
Przyznana
Lp.
Nazwa zadania
zrealizowanej
realizującego zadanie
kwota
umowy
Turniej koszykówki 3x3
Hydro Truck Sport Spółka
1
o Puchar Starosty
10 000,00 zł 10 000,00 zł
Akcyjna
Radomskiego
2

Fundacja „Iłżecka Akademia Piłki
IŁŻA CUP edycja zimowa
Nożnej”

3 700,00 zł

3 700,00 zł

Razem:

13 700,00 zł

13 700,00 zł

Wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Radomskiego na zadania
z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku realizowane przez organizacje
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wynosiła
99 350 zł z czego kwota 79 350 zł przeznaczona była na otwarty konkurs ofert,
a kwota 20 000 zł na tzw. „małe granty”.
Wykonanie wyniosło 93 050 zł.
Ze wszystkimi podmiotami podpisano stosowne umowy, a udzielone dotacje
zostały prawidłowo rozliczone.
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWNA
•Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą nr 423/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku
ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.:
"Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej na terenie powiatu radomskiego w roku 2021”.
Nabór wniosków trwał od 17 listopada 2020 r. do 07 grudnia 2020r.
W wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert od 5 podmiotów:
1. PRAWNIK DOMOWY FUNDACJA, Polków-Sagały 96, 07-110 Grębków,
2. Fundacja „Instytut Spraw Publicznych” ul. Zegara Słonecznego 2/1, 26-600 Radom,
3. Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono, ul. Legionów 10,
22-400 Zamość
4. Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „MAGIS”, ul. Żeromskiego 105, 26-600
Radom
5. Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn.
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•Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 424/2020 z dnia 17 listopada 2020 r.
powołano Komisję konkursową, która w dniu 7 grudnia 2020 roku dokonała
otwarcia, badania i analizy złożonych ofert.
Komisja Konkursowa najwyżej oceniła ofertę nr 4 złożoną przez Stowarzyszenie
Rozwoju Społecznego „Magis”, ul. Stefana Żeromskiego 105, 26-600 Radom,
przyznając jej 10 punktów oraz ofertę nr 2 złożoną przez Fundację „Instytut Spraw
Publicznych”, ul. Zegara Słonecznego 2/1, 26-600 Radom, przyznając jej 9,8
punktów. W/w organizacje pozarządowe spełniły wszystkie wymogi określone przez
Komisję Konkursową, a ich złożone oferty były najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte
kryteria.
Wykaz ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu:
Lp

Nazwa oferenta oferty

1.

Stowarzyszenie Rozwoju
Społecznego „Magis”, ul.
Stefana Żeromskiego 105,
26-600 Radom
Fundacja „Instytut Spraw
Publicznych”, ul. Zegara
Słonecznego 2/1, 26-600
Radom

2.

Nazwa własna zadania

Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w Iłży i punktu
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w Wolanowie
Prowadzenie punktu
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w Jedlińsku

Kwota
dofinansowania
w formie dotacji
128 040,00 zł

64 020,00 zł

•Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą nr 443/2020 z dnia 16 grudnia 2020 dokonał
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej
prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2021 roku punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego.
Roczny budżet na zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie powiatu radomskiego w 2021 roku wynosił 192 060,00 zł,
z czego kwota 180 180,00 zł przeznaczona była na zadania z zakresu udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, oraz 11 880,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej. Zadanie
było realizowane w oparciu o środki finansowe otrzymane z budżetu państwa.
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Z powyższymi podmiotami podpisano stosowne umowy. Wszystkie dotacje zostały
prawidłowo rozliczone.
DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH NABORU WNIOSKÓW
W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I POMOCY SPOŁECZNEJ.
•Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 482/2021 z dnia 02 marca 2021 roku
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2021 oraz powołał Komisję
Konkursową do przeprowadzenia postępowania.
Nabór wniosków trwał od 05 marca do 26 marca 2021 r.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta.
Komisja konkursowa dokonała oceny i wyboru oferty, która spełniła wymogi
określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.
•Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 521/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2021.
Wykaz ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu:
Lp

Nazwa oferenta
oferty

1. Stowarzyszenie na rzecz
wspierania rodzin „Nowe
pespektywy”.

Nazwa własna zadania

Kwota
dofinansowania
w formie dotacji

Organizacja grup wsparcia dla
rodzin zastępczych

21 000 zł

W wyniku rozstrzygnięcia naboru podpisano umowę na realizację w/w zadania
publicznego. Dotacja została prawidłowo rozliczona.
•Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 10/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019 – 2022 oraz powołał Komisję
Konkursową do przeprowadzenia postępowania.
•Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 23/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.
dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019-2022.
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Oferta, która otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu:
Lp
Nazwa oferenta
Nazwa własna zadania
oferty

1.

Caritas Diecezji Radomskiej. Zapewnienie opieki i wychowania
dzieciom przez organizowanie i
prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej

Kwota
dofinansowania
w formie dotacji
2 021 953,81 zł

W wyniku rozstrzygnięcia naboru ofert podpisano umowę na realizację w/w zadania
publicznego.
Caritas Diecezji Radomskiej w ramach umowy zawartej 10 stycznia 2019 roku
o realizację zadania publicznego w latach 2019 - 2022 pod tytułem: zapewnienie
opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki
opiekuńczo-wychowawczej otrzymał dotację w roku 2021 w kwocie 2 021 953,81 zł.
W roku 2021 umowę aneksowano siedmiokrotnie.
Dotacja została prawidłowo rozliczona.
DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH NABORU WNIOSKÓW
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
•Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 432/2020 z dnia 30 listopada 2020
ogłosił nabór wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2021r. oraz powołał Komisję
Konkursową do przeprowadzenia postępowania.
Nabór trwał od 03 grudnia do 23 grudnia 2020 r.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta.
Komisja konkursowa dokonała oceny i wyboru oferty, która spełniła wymogi
określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.
Oferta, która otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu:
Lp

1.

Nazwa oferenta
oferty

Parafia Rzymskokatolicka
p. w św. Stanisława
biskupa i męczennika
z siedzibą w Wierzbicy.

Nazwa własna zadania

Przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie poprzez promowanie
zdrowego stylu życia wolnego od
alkoholu i narkomanii

Kwota
dofinansowania
w formie dotacji
15 000 zł
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•Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 454/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.
dokonał rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2021.
Z wybranym oferentem podpisano umowę na realizację powyższego zadania.
Dotacja została prawidłowo rozliczona.
•Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 483/2021 z dnia 2 marca 2021 roku
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2021 oraz powołał Komisję
Konkursową do przeprowadzenia postępowania.
Nabór wniosków trwał od 05 marca do 26 marca 2021 r. Do wymaganego terminu
wpłynęła 1 oferta.
Komisja konkursowa dokonała jej oceny i wybrała najlepszą. Oferta spełniła wymogi
określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.
Oferta, która otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu:
Lp
Nazwa oferenta
Nazwa własna zadania
oferty

1.

Stowarzyszenie na rzecz
wspierania rodzin „Nowe
pespektywy”.

przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie poprzez realizację
programu służącego działaniom
profilaktycznym

Kwota
dofinansowania
w formie
dotacji
6 000 zł

•Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 522/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku
dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2021.
W wyniku rozstrzygnięcia naboru podpisano umowę na realizację w/w zadania
publicznego.
Dotacja została prawidłowo rozliczona.
•Zarząd Powiatu Radomskiego uchwałą Nr 578/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy
społecznej w roku 2021. (Zapewnienie opieki matkom z małoletnimi dziećmi
i kobietom w ciąży będącym w sytuacji kryzysowej, przeznaczona kwota: 19.000 zł)
W związku z brakiem ofert konkurs został unieważniony Uchwałą Nr 616/2021 z dnia
09 sierpnia 2021 roku w sprawie unieważnienia Otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku.
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Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i pomocy społecznej
w 2021 roku wyniosła: 2 082 953,81 zł.
Wykonanie wyniosło: 2 063 953,81 zł.
OCHRONA I PROMOCJIA ZDROWIA, ZDROWIE PUBLICZNE, WSPIERANIE
I PROMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA,
UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA.
•Uchwałą Nr 475/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku Zarząd Powiatu Radomskiego,
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie zdrowia
publicznego w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu
Radomskiego na lata 2020-2022 oraz powołał Komisję Konkursową do
przeprowadzenia postępowania. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadań w tym zakresie w 2021 roku wynosiła 40 000 zł.
Nabór wniosków trwał od 11 lutego do 3 marca 2021 roku.
Zarządu Powiatu Radomskiego Uchwałą nr 495/2021 z dnia 2 marca 2021 roku
zmienił skład Komisji Konkursowej.
Do wymaganego terminu wpłynęły 2 oferty (jedna została odrzucona). Uzasadnienie
wyboru: oferta złożona w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań w zakresie zdrowia publicznego na rok 2021, spełniła wszystkie kryteria oceny
formalnej i merytoryczno-finansowej. Komisja konkursowa przyznała ofercie
maksymalną ilość 100 pkt. i tym samym pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną
przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP z Krzyżanowic
z kwotą dofinansowania w wysokości 40.000 zł., co miało pozytywny wpływ na
przyznanie dotacji dla w/w oferenta.
•Zarząd Powiatu Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 511/2021 z dnia 29
marca 2021 roku dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje zadań
publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020-2022.
Oferta, która otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu:
Lp.
Nazwa oferenta/oferty
Nazwa zadania

1.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Świętego Józefa
Oblubieńca NMP w
Krzyżanowicach,
Krzyżanowice 182,
27-100 Iłża.

Niepełnosprawność psychiczna –
pomiędzy stereotypem, a
rzeczywistością. Wyrównywanie
szans życiowych osób
z niepełnosprawnością
psychiczną przez powiat
radomski.

Kwota
dofinansowania
w formie dotacji
40.000 zł
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W wyniku rozstrzygnięcia naboru podpisano umowę na realizację w/w zadania
publicznego.
Dotacja została prawidłowo rozliczona.
•Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 473/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku,
ogłosił otwarty konkurs ofert wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” oraz
i Uchwałą Nr 474/2021 powołał Komisję Konkursową do przeprowadzenia
postępowania. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel wynosiła
w 2021 roku 20 000 zł.
Nabór wniosków trwał od 11 lutego do 3 marca 2021 roku.
Do wymaganego terminu wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi określone
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki
i kryteria ogłoszonego konkursu.
•Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 510/2021 z dnia 29 marca 2021 roku
dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie i promowanie działań na rzecz
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Oferta, która otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu:
Lp.
Nazwa oferenta/oferty
Nazwa zadania

1

Parafia Rzymskokatolicka
św. Stanisława Bpa i M
w Wierzbicy,
ul. Partyzantów 1,
26-680 Wierzbica

„Wspieranie i promowanie
działań na rzecz rodziny,
macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony
praw dziecka”

Kwota
dofinansowania
w formie dotacji
20.000 zł

W wyniku rozstrzygnięcia naboru podpisano umowę na realizację w/w zadania
publicznego.
Dotacja została prawidłowo rozliczona.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie
ochrony i promocji zdrowia, zdrowie publicznego wspierania i promowania działań
na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka w 2021 roku wyniosła: 60 000 zł.
FORMY WSPÓŁPRACY O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM
Niezwykle istotna dla Powiatu Radomskiego jest sfera współpracy pozafinansowej
polegającej zarówno na wspieraniu organizacji w ich codziennym działaniu, jak i na
włączaniu ich w podejmowanie kluczowych decyzji lokalnych. Podejmowane w 2021
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roku działania miały na celu zwiększenie zakresu prowadzonej z organizacjami
pozarządowymi współpracy pozafinansowej, której efekty niejednokrotnie
przewyższać mogą rezultaty osiągane jedynie przy wykorzystaniu zasobów
finansowych.
W 2021 roku współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w postaci:
1.Konsultacji projektu uchwały w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 rok”.
Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Powiatu www.radompowiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
2.Wspierania o charakterze doradczym w szczególności na zasadzie udzielania
pomocy merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację,
rozliczeniach dotacji, informowaniu o możliwościach pozyskiwania środków
finansowych ze źródeł zewnętrznych.
3.Pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej
i ponadregionalnej.
4.Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych
szkoleniach, konkursach organizowanych przez różne instytucje.
5.Promocji działalności pożytku publicznego (na stronach internetowych, mediach
społecznościowych w wydawnictwach itp.).
6.Uczestnictwa przedstawicieli organizacji w posiedzeniach organów urzędu w tym
w pracach komisji konkursowych celem opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert.
7.Pomocy organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej.
8.Przyznawaniu patronatu Starosty Radomskiego nad przedsięwzięciami,
wydarzeniami
i
imprezami
organizowanymi
przez
organizacje.
9.Współdziałanie z organizacjami w realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz
mieszkańców powiatu.
10. Wspierania działań lokalnych organizacji pozarządowych, w tym klubów
sportowych, poprzez przekazanie materiałów promocyjnych i gadżetów powiatu.
11. Wsparcie organizacji w zapewnieniu infrastruktury technicznej niezbędnej do
realizacji zadania publicznego oraz pomoc organizacyjna przy realizacji imprez,
wydarzeń poprzez: wypożyczanie bramy startowej, namiotów, itp.
Realizacja Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku
Publicznego na 2021 rok daje podstawę do wniosku, iż przyczynia się on do większej
aktywności społecznej organizacji pozarządowych oraz bardziej racjonalnego
i gospodarnego wykorzystania środków publicznych. Wspierając zadania publiczne
Powiat może w pełni wykorzystać potencjał organizacji, aby efektywnie wpływać na
zapotrzebowanie lokalnych społeczności. Dzięki kontynuowanej współpracy
z organizacjami i dofinansowywaniu przez powiat realizowanych przez nie zadań
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publicznych, budowane jest aktywne partnerstwo pomiędzy administracją publiczną,
organizacjami pożytku publicznego oraz mieszkańcami Powiatu Radomskiego.
IV. Organizacje Pożytku Publicznego w Powiecie Radomskim
W ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności
gospodarczej prowadzonej przez Starostę Radomskiego w roku 2021
zarejestrowanych było 73 podmioty.
W ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Starostę
Radomskiego w roku 2021 zarejestrowanych było 69 podmiotów.
W ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty Radomskiego w roku 2021
zarejestrowanych było 51 podmiotów.
Dodatkowo na terenie Powiatu Radomskiego działa 125 stowarzyszeń
zarejestrowanych w Krajowym rejestrze Sądowym (KRS)
Dane podmiotów figurują na stronie internetowej pod adresem:
www.powiatradomski.pl w zakładce STREFA NGO.
Podsumowanie
Roczny Program Współpracy jest niewątpliwie najważniejszym narzędziem
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Jego istotą jest nawiązanie
dialogu pomiędzy lokalnym samorządem, a III sektorem oraz określenie wzajemnych
relacji w rocznej perspektywie. Jako dokument programowy określa zasady polityki
realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego.
Uchwalany przez Radę Powiatu Radomskiego Program jest każdorazowo poddawany
konsultacjom. Na każdym etapie jego uchwalania i realizacji pracownicy Starostwa
Powiatowego są otwarci na współpracę, a także służą radą i wsparciem dla
organizacji pozarządowych.
Na stronie internetowej www. www.powiatradomski.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej jednostki znajdują się zakładki dedykowane organizacjom pozarządowym.
Ponadto na stronie internetowej powiatu, a także w mediach społecznościowych
regularnie zamieszczane są informacje przekazywane przez organizacje
pozarządowe, dotyczące ich działalności, podejmowanych inicjatyw czy
prowadzonych zadań publicznych.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2021 r. na zadania zlecone do
realizacji podmiotom w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie wynosiła 2 540 942,00 zł, natomiast wysokość środków
finansowych wykorzystanych w 2021 r. na zadania zlecone organizacjom
pozarządowym wyniosła 2 427 313,81 zł.
Starosta Radomski udzielił wsparcia finansowego dla 15 podmiotów na realizację 22
zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Wykonanie budżetu w 2021
roku wyniosło 93 050 zł.
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Na realizacje zdań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego udzielono wsparcia finansowego 6 podmiotom na realizację 6 zadań.
Wykonanie budżetu w 2021 roku wyniosło 18 250 zł.
Na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku udzielono wsparcia
finansowego 2 podmiotom. Wykonanie budżetu wyniosło 192 060,00 zł.
Na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku udzielono wsparcia
finansowego 2 podmiotom. Wykonanie budżetu w 2021 roku wyniosło
2 042 953, 81 zł.
Na realizacje zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wysokość środków finansowych. Wykonanie budżetu w 2021 roku wyniosło
21 000 zł.
W ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego udzielono wsparcia
finansowego dla 1 podmiotu. Wykonanie budżetu w 2021 roku wyniosło 40 000 zł.
Udzielano również wsparcia finansowego dla 1 podmiotu na realizacje zadania
”Wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka”. Wykonanie budżetu w 2021 roku
wyniosło 20 000 zł.
Priorytetem dla Powiatu Radomskiego w kontekście współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego jest zlecanie realizacji zadań będących odpowiedzią na realne potrzeby
lokalnej społeczności. Działalność organizacji pozarządowych pozytywnie wpływa na
jakość życia i aktywność mieszkańców powiatu. Poprzez realizację własnych
inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie działań podejmowanych przez
samorząd NGO-sy wzbogacają jego działalność. Efektem dobrej współpracy w roku
2021 i w latach poprzednich jest wzrastająca aktywność społeczna, identyfikacja
potrzeb i oczekiwań, tak po stronie samorządu jak i po stronie podmiotów
realizujących zadania na rzecz lokalnej społeczności. Aktywizacja mieszkańców
poprzez działalność stowarzyszeń sprzyjała rozwojowi powiatu, który zyskał cennego
partnera do rozwiązywania problemów społecznych na swoim terenie.
Niniejsze sprawozdanie z realizacji programu zostało sporządzone przez Wydział
Promocji i Rozwoju na podstawie informacji otrzymanych z poszczególnych
wydziałów Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz od jednostek organizacyjnych
powiatu, które odpowiadają za merytoryczną współpracę z organizacjami.
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