SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU POZNAŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W ROKU 2021

Cele określone w Rocznym Programie Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2021, takie jak:

Cel główny - „Rocznego Programu Współpracy (…)” - zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców
powiatu poznańskiego oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie
i umacnianie partnerstwa pomiędzy powiatem poznańskim a Organizacjami.
Cele szczegółowe - „Rocznego Programu Współpracy (…)”:
a) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu
poznańskiego,
b) promocja ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
c) racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych,
d) rozwijanie innowacyjności i konkurencyjności w wykonywaniu zadań publicznych,
e) integrowanie organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych,
f)

wzmacnianie potencjału Organizacji oraz rozwój wolontariatu,

g) promowanie i upowszechnianie postaw obywatelskich,
zostały zrealizowane.

Realizatorami „Rocznego Programu Współpracy (…)” były:
1. Rada i jej Komisje w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej powiatu poznańskiego.
2. Zarząd w zakresie:
a) realizacji polityki społecznej i finansowej wytyczonej przez Radę,
b) realizacji zadań wynikających z „Rocznego Programu Współpracy (…)”, w tym m. in.:
 zlecania Organizacjom realizacji zadań publicznych powiatu poznańskiego,
 kontroli i oceny stanu realizacji zleconych zadań Organizacjom pod względem
efektywności i jakości przy pomocy upoważnionych pracowników Starostwa
Powiatowego w Poznaniu,
 przedstawienia Radzie rocznego sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu
Współpracy (…)”.
3. Wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Poznaniu w zakresie:

a) ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy
społecznej, promocji i organizacji wolontariatu, realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób
doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - Wydział Spraw Społecznych i
Zdrowia (w zakresie zadań rządowych), Wydział Promocji i Aktywności Społecznej (w
zakresie zadań własnych),
b) kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji - Wydział Promocji i Aktywności
Społecznej,
c) ratownictwa i ochrony ludności - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej,
d) inne wydziały i samodzielne stanowiska - w zakresie wynikającym z potrzeb.
4. Jednostki organizacyjne powiatu poznańskiego, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Powiatowy Urząd Pracy.
5. Organizacje.

Na rok 2021, Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił 7 otwartych konkursów ofert, w tym:
1 z edukacji,
1 z kultury i sztuki,
1 z kultury fizycznej
1 z turystyki,
1 z pomocy społecznej,
1 z ochrony i promocji zdrowia,
1 z ratownictwa i ochrony ludności,

We wszystkich ogłoszonych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu na rok 2021 otwartych konkursach
ofert złożono łącznie 332 oferty, w tym:
15 z edukacji,
73 z kultury i sztuki,
133 z kultury fizycznej,
32 turystyki,
56 z pomocy społecznej,
20 z ochrony i promocji zdrowia,
3 z ratownictwa i ochrony ludności,

We wszystkich konkursach, oferty złożyło łącznie 169 organizacji.
Ze 141 podmiotami zawarto umowy na realizację zadań publicznych.

Łącznie (Otwarte Konkursy Ofert i tzw. „Małe Granty”) w 2021 roku zawarto 238 umów, w tym:
10 z edukacji,
50 z kultury i sztuki,
85 z kultury fizycznej,
28 z turystyki,
48 z pomocy społecznej,
16 z ochrony i promocji zdrowia,
1 z ratownictwa i ochrony ludności.

W 2021 roku organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
w omawianych obszarach miały zapisaną w Rocznym Programie do dyspozycji kwotę nie mniejszą niż
1 900 000,00 zł. W następstwie większych możliwości budżetowych w podziale na poszczególne
obszary wyglądała ona następująco:
- na edukację przeznaczono 70 000,00 zł,
- na kulturę i sztukę przeznaczono 500 000,00 zł,
- na kulturę fizyczną przeznaczono 660 000,00 zł,
- na turystykę przeznaczono 170 000,00 zł,
- na pomoc społeczną przeznaczono 430 000,00 zł,
- na ochronę i promocję zdrowia przeznaczono 80 000,00 zł,
- na ratownictwo i ochronę ludności przeznaczono 50 000,00 zł,
Razem: 1 960 000,00 zł

Na realizację zadań publicznych objętych Rocznym Programem Współpracy (…) wydatkowano łączną
kwotę 1 833 202,50 zł z planowanej kwoty 1 960 000,00 zł, w tym:
z obszaru edukacji w wysokości 68 735,41 zł,
z obszaru kultury i sztuki w wysokości 472 383,76 zł,
z obszaru kultury fizycznej w wysokości 592 424,15 zł,
z turystyki w wysokości 154 193,11 zł,
z obszaru pomocy społecznej w wysokości 415 952,97 zł
z obszaru ochrony i promocji zdrowia w wysokości 79 513,10 zł,
z obszaru ratownictwa i ochrony ludności w wysokości 50 000,00 zł
Razem: 1 833 202,50 zł

Na pozostałą kwotę w wysokości 126 797,50 zł składają się m. in. zwroty od organizacji jako
niewykorzystane części dotacji oraz rezygnacje oferentów z przyznanych dotacji.

W 2021 roku w ramach tzw. „małych grantów” wpłynęło 24 ofert:

2 z edukacji,
9 z kultury i sztuki,
4 z kultury fizycznej,
7 z turystyki,
2 z pomocy społecznej.
Spośród tych ofert Zarząd Powiatu w Poznaniu stwierdził brak celowości realizacji 6 zadań¸ w tym:
3 z obszaru kultury i sztuki,
2 z kultury fizycznej,
1 z turystyki,
Dodatkowo złożono 3 rezygnację z realizacji tzw. ”małych grantów”

Organizacje pozarządowe w ramach tzw. „małych grantów” zrealizowały:
2 zadania z obszaru edukacji na kwotę 10 235,41 zł,
5 zadań z obszaru kultury i sztuki na 32 283,76 zł,
2 zadania z obszaru kultury fizycznej na kwotę 16 000,00 zł,
4 zadania z obszaru turystyki na kwotę 23 393,11 zł
2 zadania z obszaru u pomocy społecznej na kwotę 13 980,00 zł,

Łącznie na zadania w trybie tzw. „małych grantów” wydatkowano w 2021 r. kwotę 95 892,28 zł.

Podsumowując, powiat poznański przekazał organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym
kwotę 1 936 480,00 zł na realizację 238 zadań z wymienionych wyżej obszarów (podpisane umowy).
Organizacje wykorzystały ją w ponad 95 procentach (wykorzystana kwota to 1 833 202,50 zł).
Przyznanych dotacji było więcej (249), zdarzały się rezygnacje (11). Jednakże, po otrzymaniu od
organizacji informacji o rezygnacji z przyznanej dotacji, na prośbę Wydziału Promocji i Aktywności
Społecznej kwoty były „uwalniane”, a tym samym mogły być one przekazane na inne zadania w
trybie tzw. „małych grantów”. Wzajemna dbałość o przepływ informacji była kluczem do jak
najlepszego wykorzystania puli pieniędzy przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

W 2021 roku zadania związane z realizacją zadań publicznych (własnych) w ramach ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowały dwa wydziały – Wydział Promocji
i Aktywności Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Działania opierały
się na procedurze zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie określonej:
- uchwałą Nr 713/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 października 2019 roku w sprawie
określenia procedur zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom

określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

Wzmocnieniu relacji z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie służyła także znacząca liczba zadań wspólnie
realizowanych w wielu dziedzinach przez organizacje pozarządowe, uprawnione podmioty wraz
z Powiatem Poznańskim.

Zapisane w Rocznym Programie Współpracy (…) w roku 2021 priorytety, szeroko określające
preferowane zadania publiczne, pozwoliły startować w ogłoszonych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu
konkursach organizacjom i podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy z wielorakich obszarów
działalności statutowej.

Warto także podkreślić wielotorowość działań promocyjnych i medialnych realizowanych na rzecz
organizacji pozarządowych. Informacje o dotowanych zadaniach (zapowiedzi, relacje, kalendarium)
zamieszczane były na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl, a także w miarę możliwości ich
promocja odbywała się w mediach takich jak:


telewizje: Wielkopolska Telewizja Kablowa, Telewizja STK, w których emitowana była audycja
Telewizyjna Powiatowa17.



w prasie w Prasowej Powiatowej17. ukazującej się w wybrane dni razem z Gazetą Wyborczą.



w powiatowych social mediach: Facebooku, Instagramie.

Ponadto w 2021 roku w ramach środków finansowych przekazanych przez Wojewodę
Wielkopolskiego Powiatowi Poznańskiemu, Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił otwarte konkursy
ofert:

I. W obszarze pomocy społecznej:
1) na powierzenie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach
2021-2022 w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu zapobiegania zjawisku przemocy w
rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i
uzależnieniom w powiecie poznańskim. Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę
430.000,00 zł. Organizacja zadanie zrealizowała oraz zwróciła niewykorzystane środki w wysokości
244.199,47 zł.

2) na powierzenie prowadzenia mieszkań chronionych wspieranych w latach 2021-2022 w ramach
realizacji zadania publicznego z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności i zapobiegania

wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego poprzez działania
wspierające ich aktywność, sprzyjające usamodzielnianiu i funkcjonowaniu tych osób w środowisku
lokalnym, a także zapobiegające wykluczeniu społecznemu i nabywaniu umiejętności samoobsługi
oraz codziennych sprawności życiowych. Organizacji udzielono dotacji w wysokości 126.000,00 zł.
Zadanie zrealizowano, natomiast niewykorzystane środki zwrócono w kwocie 66.187,92 zł.

3) na zadanie polegające na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2021 ośrodka
wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu
B. Na realizację powyższego zadania udzielono Organizacji dotacji w wysokości 620.226,25 zł. Zadanie
z zakresu administracji rządowej zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową. Przekazane
środki zostały wykorzystane w całości. Koordynatorem realizacji zadania było Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

4) Ponadto w ramach procedury „małego grantu” udzielono organizacji 2 dotacji w łącznej wysokości
18.020,00 zł na realizację zadań pt. „Program edukacyjno-korekcyjny Partner” oraz „Program
psychologiczno-terapeutyczny Partner”. Powyższe zadania z zakresu administracji rządowej zostały
zrealizowane zgodnie z umowami i prawidłowo rozliczone. Koordynatorem realizacji zadań było
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

II. W obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa:
1) na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego
przeznaczono kwotę 480.480,00 zł. W wyniku konkursu zawarto łącznie osiem umów z trzema
oferentami, na prowadzenie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 4 punktów doradztwa
obywatelskiego. Wszystkie osiem umów zostało zrealizowanych i terminowo rozliczonych.
Organizacje zwróciły niewykorzystane środki w łącznej kwocie 250,35 zł.
Ponadto organizacjom, z którymi zawarto umowy na prowadzenie w 2021 r. punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, powierzono realizację zadań z
zakresu edukacji prawnej. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 31.680,00 zł. Wszystkie
zadania zostały rozliczone w terminie. Organizacje wykorzystały całą kwotę przyznanej dotacji.

III. W obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
1) W wyniku konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja zadań izby
wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2021 r.” zawarto umowę
dotacji na kwotę 703.660,00 zł z jedną organizacją pozarządową. Zadanie to zostało zrealizowane i

rozliczone zgodnie z umową. Przekazane środki wykorzystano w całości. Wszystkie gminy powiatu
poznańskiego udzieliły pomocy finansowej Powiatowi w związku z realizacją niniejszego zadania.

Dodatkowo
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2021 roku a także ocena zasobów pomocy społecznej zostały
przedstawione podczas XXXIX Sesji VI kadencji w dniu 27 kwietnia 2022 roku. Zostanie ono
zamieszczone na stronie www.powiat.poznan.pl
Sporządził: Andrzej Och

