
Uchwala Nr 308/20 

Zarządu Powiatu w Wieluniu 

z dnia 30 marca 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia oraz przedłożenia Radzie Powiatu w Wieluniu sprawozdania 

z realizacji „Programu współpracy powiatu wieluńskiego w roku 2019 z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571) oraz art. 5a. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 

2020, z 2020 r. poz. 284) uchwala się co następuje: 

§1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu 

wieluńskiego w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Postanawia się przedłożyć sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Radzie 

Powiatu w Wieluniu. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega opublikowaniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wieluńskiemu. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 308/19 

Zarządu Powiatu w Wieluniu 

z dnia 30 marca 2020 r. 

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 

2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

I. Ogólne informacje o programie 

„Program współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2019 z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zwany dalej programem, został 

przyjęty uchwałą nr XLV/281/18  Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 17 października 

2018 r. Przyjęcie programu stanowiło realizację zapisów art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 

1570, 2020) 

Program określa: 

1) Zasady współpracy powiatu wieluńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

2) Zakres przedmiotowej współpracy. 

3) Formy współpracy. 

4) Wysokość środków finansowych na realizację programu w 2018 r. 

5) Sposób oceny realizacji programu. 

Współpraca powiatu wieluńskiego z organizacjami pozarządowymi była realizowana na 

płaszczyznach: 

1) Finansowej – poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań 

publicznych (udzielenie dotacji na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań 

publicznych). 

2) Pozafinansowej – która polegała na: 

a) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i 

współdziałania, 

b) konsultowaniu projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności organizacji, 



2 
 

c) tworzeniu wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym, 

opiniującym i inicjatywnym, 

d) innych formach wspierania działań organizacji pozarządowych. 

Powiat wieluński nie zawarł w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi umów 

partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, 2020). 

Program realizowany był we współpracy z organizacjami pozarządowymi przez: 

1) Radę Powiatu w Wieluniu oraz jej komisje 

2) Zarząd Powiatu w Wieluniu 

3) Starostwo Powiatowe w Wieluniu 

4) Jednostki organizacyjne powiatu wieluńskiego. 

 

II. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych 

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych – co do zasady – 

odbywało się w drodze otwartego konkursu ofert. Konkursy ogłaszane były każdorazowo 

przez Zarząd Powiatu w Wieluniu. Zarząd Powiatu w Wieluniu powoływał również komisje 

konkursowe do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. 

Powiat wieluński w 2019 r. nie zlecił organizacjom pozarządowym realizacji zadań  

publicznych w trybie określonym w art. 19a ustawy, tj. z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. 

1. Powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji 

Zarząd Powiatu w Wieluniu, realizując zapisy §14 ust. 1 programu, ogłosił 

w 2019 r. następujące otwarte konkursy ofert: 

1. Na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu dotyczącego organizacji i koordynacji współzawodnictwa sportowego szkół 

ponadgimnazjalnych w zakresie dyscyplin ujętych w kalendarzu imprez Łódzkiego 

Szkolnego Związku Sportowego (uchwała nr 17/19 Zarządu Powiatu w Wieluniu 

z dnia 14 stycznia 2019 r.) 

2. Na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu dotyczące organizacji i koordynacji imprez sportowych o zasięgu 

powiatowym i wojewódzkim w zakresie sportowego współzawodnictwa klubów 

wiejskich powiatu wieluńskiego (uchwała nr 16/19 Zarządu Powiatu w Wieluniu 

z dnia 14 stycznia 2019 r.) 
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W ramach ww. konkursów wpłynęło po jednej ofercie organizacji do każdego konkursu. 

Zarząd Powiatu w Wieluniu udzielił dotacji o łącznej wysokości 42 000,00 zł następującym 

organizacjom pozarządowym: 

1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieluniu – uchwałą nr 17/19 Zarządu 

Powiatu w Wieluniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w wysokości 23 000,00 zł na realizację 

zadania pn. „Współpraca w zakresie realizowania współzawodnictwa sportowego 

szkół ponadgimnazjalnych powiatu wieluńskiego w zakresie dyscyplin ujętych 

w kalendarzu imprez Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego”. 

2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wieluniu – uchwałą nr 16/19 

Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 14 stycznia 2019 r. w wysokości 19 000,00 zł na 

realizację zadania pn. „Współzawodnictwo sportowe w zakresie organizacji 

i koordynacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim w zakresie 

współzawodnictwa klubów wiejskich”. 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieluniu, realizując powierzone mu zadania, 

w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., zorganizował następujące imprezy: 

 21 imprez sportowych rangi mistrzostw powiatu 

 3 imprezy sportowe rangi półfinałów mistrzostw województwa 

 finał mistrzostw województwa: w szachach drużynowych 

Wykaz imprez zorganizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy: 

1) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w lidze lekkoatletycznej dziewcząt i chłopów. 

2) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i 

chłopców. 

3) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w badmintonie drużynowym dziewcząt. 

4) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w badmintonie drużynowym chłopców. 

5) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w piłce ręcznej dziewcząt. 

6) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w piłce ręcznej chłopców. 

7) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w sztafetach pływackich dziewcząt i chłopców. 

8) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w szachach drużynowych. 

9) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt. 

10) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w tenisie stołowym drużynowym chłopców. 

11) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w piłce siatkowej dziewcząt. 

12) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w piłce siatkowej chłopców. 

13) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w koszykówce dziewcząt. 

14) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w koszykówce chłopców. 
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15) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w piłce nożnej dziewcząt . 

16) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w piłce nożnej chłopców. 

17) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt. 

18) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w drużynowych biegach przełajowych chłopców. 

19) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w plażowej piłce siatkowej dziewcząt. 

20) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w plażowej piłce siatkowej chłopców. 

21) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w indywidualnych biegach przełajowych 

dziewcząt i chłopców. 

Drużyny powiatu wieluńskiego w półfinałach zdobyły: 

1) I miejsce piłka ręczna dziewcząt 

2) I miejsce piłka ręczna chłopców 

3) I miejsce sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt 

4) I i II miejsce sztafetowe biegi przełajowe chłopców 

5) I miejsce piłka siatkowa chłopców 

6) I miejsce tenis stołowy dziewcząt 

7) I miejsce tenis stołowy chłopców 

8) I miejsce piłka siatkowa chłopców 

9) II miejsce piłka ręczna chłopców 

10) II miejsce piłka ręczna dziewcząt 

11) II miejsce piłka nożna dziewcząt 

12) II miejsce piłka siatkowa dziewcząt 

W finałach województwa łódzkiego drużyny powiatu wieluńskiego zdobyły: 

1) II miejsce piłka ręczna chłopców – ZS nr 3; opiekun – Hieronim Wolny 

2) II miejsce piłka siatkowa chłopców – ZS nr 1; opiekun – Zygmunt Boryczka 

3) II miejsce tenis stołowy chłopców – I LO; opiekun – Aleksandra Marcinkowska 

4) III miejsce w szachach drużynowych – II LO; opiekun Łukasz Stasiak 

Ogółem we wszystkich imprezach udział wzięło 1183 zawodniczek i 1274 zawodników. 

W klasyfikacji końcowej Licealiady za 2018/19 r. powiat wieluński na 23 powiaty zajął 

7 miejsce. W ogólnym podsumowaniu współzawodnictwa powiatu wieluński w roku 2018/19 

zajął 9 miejsce w województwie łódzkim. 

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wieluniu, realizując powierzone 

mu zadanie w okresie od marca do grudnia 2019 r., zorganizowało i wzięło udział 

w następujących imprezach: 

5) Mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej seniorów rocznik 1998 i starsi, 
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6) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego seniorów w szachach, 

7) Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców junior A1 rocznika 1999 i młodszych, 

8) Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców rocznika Młodzik D1 2005 

i młodszych, 

9) Finał Powiatowy Halowych Mistrzostw w piłce nożnej chłopców do lat 16 – Junior Młodszy 

B2 rocznik 2002 i młodszy, 

10) Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców rocznik Orlik E1 2007 i młodszych, 

11) Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców rocznika Żak F1 2009 i młodszych, 

12) Mistrzostwa powiatu wieluńskiego w piłce siatkowej mężczyzn, 

13) Kolarskie kryterium uliczne, 

14) Powiatowa Liga Junior Młodszy B2, 

15) Powiatowa Liga Młodzik D1, 

16) Powiatowa Liga Orlik E1, 

17) Powiatowa Liga Żak F1, 

18) Halowa Liga Junior Młodszy B2, 

19) Halowa Liga Młodzik D1, 

20) Halowa Liga Orlik E1, 

21) Halowa Liga Żak F1, 

22) Finał Powiatowy Turnieju Szachowego o „Złotą Wieżę”, 

23) Mistrzostwa Wielunia w tenisie ziemnym, 

24) Otwarte turnieje tenisa stołowego, 

25) Mistrzostwa z LZS woj. łódzkiego w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do 16 lat, 

26) Finał Wojewódzki „Piłkarska Kadra Czeka dziewcząt”, 

27) Otwarte Mistrzostwa Zelowa w Szachach, 

28) Mistrzostwa z LZS woj. łódzkiego w Piłce Siatkowej Mężczyzn,  

Osiągnięcia drużyn z terenu powiatu wieluńskiego: 

29) IV miejsce drożyny piłki siatkowej mężczyzn KS Kąty w Finale Wojewódzkim Mistrzostwa 

Województwa Łódzkiego Zrzeszenia LZS, 

30) VIII miejsce GLKS Biała w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Zrzeszenia LZS w piłce 

halowej chłopców do lat 16, 

31) III miejsce GLKS Biała w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Zrzeszenia LZS w piłce 

halowej chłopców do lat 16, 

32) IV miejsce GLKS Biała w Finale Wojewódzkim ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego 

„Piłkarska Kadra Czeka Chłopców”. 

Zarówno Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieluniu, jak i Powiatowe Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe w Wieluniu, w trakcie realizacji zadania wywiązywały się 
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z powierzonych im zadań. Dzięki dużej ilości zawodów sportowych dla rożnych grup 

wiekowych w powiecie wieluńskim regularnie promowana jest aktywność fizyczna. 

 

3. Wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji 

Zarząd Powiatu w Wieluniu, realizując postanowienia §14 ust. 2 programu, Uchwałą 

Nr XV/95/19. Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniającą Uchwałę 

Nr VI/39/19 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na teren 

powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2019 r. na realizację zadań określonych w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs Uchwałą nr 94/19 Zarządu Powiatu 

w Wieluniu z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji w 2019 r. zadań zleconych przez Powiat Wieluński do realizacji 

fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 Zarząd Powiatu w Wieluniu uchwałą nr 120/10 z dnia 17 czerwca 2019 w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadań zleconych 

przez powiat wieluński do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowym z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił dotacji w łącznej wysokości 

22 696,00 zł następującym organizacjom pozarządowym: 

1). Polskiemu Związku Niewidomych Okręg Łódzki Koło Terenowe nr 22, 

ul. Królewska 1, 98-300 Wieluń 

Dotacja w wysokości 4000 zł na wsparcie realizacji zadania pn. „Znaczenie rekreacji 

i integracji w życiu niewidomego” w ramach zadania: organizowanie lokalnych, 

regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych 

i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 

dziedzinach. 

2) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z zaburzeniami Otępiennymi „Antoni”, 

ul. Poprzeczna 7A, 98-300 Wieluń 
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Dotacja w wysokości: 3800 zł na wsparcie realizacji zadania pn. „Święto Dojrzałości” 

w ramach zadania: organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez 

kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. 

3) Stowarzyszenia Integracyjnego Działającego Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

i Ich Rodzin „TACY SAMI”, ul. Traugutta 40, 98-300 Wieluń 

Dotacja w wysokości: 5000 zł na realizacje zadania pn. „Powitanie jesieni” w ramach 

zadania: organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez 

kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. 

4) Stowarzyszenia dla Osób Potrzebujących Pomocy „RAZEM”, Skrzynno 13,  

98-311 Ostrówek 

Dotacja w wysokości: 5000 zł na realizacje zadania pn. „XIX Przegląd Twórczości 

Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Melodie z dawnych lat” 

w ramach zadania: organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez 

kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. 

 

III. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 

i współdziałania. 

Wzajemne informowanie się i planowanych kierunkach działalności i współdziałania 

w 2019 r. odbywało się m.in. poprzez: 

 publikowanie informacji w  Biuletynie Informacji Publicznej na podstronie 

Organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej powiatu wieluńskiego 

(zakładka Organizacje pozarządowe), 

 przekazywanie informacji pocztą zwykłą lub elektroniczną zainteresowanym 

podmiotom, 

 udział przedstawicieli organizacji w posiedzenie Rady Powiatu w Wieluniu oraz 

komisjach Rady Powiatu w Wieluniu. 

 

IV. Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji 

Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji odbywało się na zasadach 
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określonych w uchwale XLI/297/10 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 19 kwietnia 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

Celem przeprowadzenie konsultacji było poznanie opinii organizacji na temat projektów 

prawa miejscowego, a wyniki konsultacji były brane pod uwagę przy uchwalaniu aktów 

prawnych. 

W 2019 r. przeprowadzono konsultacje następujących aktów prawa miejscowego: 

1. Projekt „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2020 z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

a) Podstawa prawna: Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę 

Nr XLI/297/10 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwałę nr 209/19 Zarządu 

Powiatu w Wieluniu z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu 

„Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2020 z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz 

ogłoszenia przeprowadzenia jego konsultacji. 

b) Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 28 października 2019 r. do 

12 listopada 2019 

c) Formy konsultacji: Konsultacje zostały przeprowadzone w drodze: 

 Opublikowania na stronie internetowej powiatu wieluńskiego 

(www.Powiet.wielun.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej, 

 Rozesłania projektu pocztą elektroniczną 

 Spotkania konsultacyjnego w dniu … 

d) Organizacje, które wzięły udział w konsultacjach: 

 Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Pl. Kazimierza Wielkiego 2; 98-300 

Wieluń 
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 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, ul. Wyszyńskiego 41, 98-300 Wieluń 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pątnów, Pątnów 113; 98-335 Pątnów 

 Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych, ul. Moniuszki 8; 98-300 Wieluń 

 Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,  

ul. Wodna 1; 98-300 Wieluń 

 Stowarzyszenie Zielone Płuca Wielunia, ul. Sybiraków 23; 98-300 Wieluń 

 Stowarzyszenie „Gaszyn bez wiatraków”, ul. Graniczna 18; 98-300 Wieluń 

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Otępiennymi „Antoni”,  

ul. Poprzeczna 7A, 98-300 Wieluń 

e) Opinie zgłoszone przez organizacje: Członkowie organizacji pozarządowych nie 

wnieśli zastrzeżeń dotyczących przedmiotowego programu. 

 

V. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym, 

opiniującym i inicjatywnym 

1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu 

W 2019 r. przy Staroście Wieluńskim działała – jako organ konsultacyjno-

opiniodawczy – Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu. 

W radzie zasiadali przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: 

1) Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Strobin 34,  

98-313 Konopnica; 

2) Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 

98-300 Wieluń; 

3) Polskiego Stowarzyszenie Diabetyków w Wieluniu, Os. Wyszyńskiego 41 

98-300 Wieluń; 

4) Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w Wieluniu, ul. Wodna 1, 98-300 Wieluń; 

5) Stowarzyszenia osób z problemami choroby nowotworowej i ich rodzin w Wieluniu 

„PO PROSTU ŻYJ”, Os. Wyszyńskiego 41, 98-300 Wieluń; 

6) Polskiego Związku Niewidomych Okręg w Łodzi Koło Terenowe w Wieluniu, 

ul. Królewska 1, 98-300 Wieluń; 

7) Stowarzyszenie Zielone Płuca Wielunia, ul. Sybiraków 23, 98-300 Wieluń; 

8) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pątnów, Pątnów 113, 98-335 Pątnów; 
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9) Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Otępiennymi „Antoni”, 

ul. Poprzeczna 7A, 98-300 Wieluń; 

10) Fundacja na Rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Ruchu 

Drogowym „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”, ul. Graniczna 51, 98-300 

Wieluń; 

11) Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, ul. Moniuszki 8, 98-300 Wieluń; 

12) Stowarzyszenie Wierzchlesiaki, ul. Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas; 

13) Stowarzyszenia Integracyjnego Działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin „TACY SAMI” w Wieluniu, ul. Traugutta 40, 98-300 Wieluń; 

14) Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kałuże i Dolny Objawienia, Kałuże 33,  

98-335 Pątnów; 

15) Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzycach, Mierzyce 107, 98-324 Wierzchlas; 

16) Stowarzyszenia Ogrodowego „JELONEK”, ul. Powstańców 1863 r. 94,  

98-300 Wieluń; 

17) Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń; 

18) Klub Kwadransowych Grubasów przy Wieluńskim Domu Kultury w Wieluniu, 

ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń; 

19) Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem”, Skrzynno 13,  

98-311 Ostrówek; 

20) Stowarzyszenia „Gaszyn Bez Wiatraków”, ul. Graniczna 18, 98-300 Wieluń; 

21) Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Tratwa”, ul. Reformacka 3, 98-300 Wieluń. 

Ponadto w skład wchodzi dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Wieluniu oraz 

dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Wieluniu. 

Starosta Wieluński zasięgnął rady w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady 

Powiatu w Wieluniu w sprawie Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 

2020  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

trybu powoływania członków oraz trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Wieluniu. Opinie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostały 

wzięte pod uwagę w procesie tworzenia ww. uchwał. 

 

 

2. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wieluniu 
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W 2019 r. przy Staroście Wieluńskim działała – jako organ opiniodawczo-doradczy – 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wieluniu powołana 

zarządzeniem 42 Starosty Wieluńskiego z dnia 20 października 2015 r. na kadencję w latach 

2015-2019. 

W składzie rady zasiada jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu w Wieluniu oraz czterech 

przedstawicieli następujących organizacji pozarządowych: 

1) Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Strobinie,  

Strobin 34, 98-313 Konopnica 

2) Polskiego Związku Niewidomych, Koła Terenowego w Wieluniu,  

ul. Królewska 1, 98-300 Wieluń 

3) Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego,  

Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń 

4) Stowarzyszenia osób z problemami choroby nowotworowej i ich rodzin w Wieluniu 

„PO PROSTU ŻYJ”,  

Os. Wyszyńskiego 41, 98-300 Wieluń. 

Starosta Wieluński zasięgnął opinii Rady w następujących sprawach: 

1) Zaopiniowania wniosku Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie o dofinansowanie 

projektu pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób 

na wózku inwalidzkim dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie”. 

2) Zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu o dofinansowanie projektu 

pn. „Zakup i montaż windy w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu, w celu 

dostosowania placówki edukacyjnej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową 

trwałą lub czasową”. 

3) Zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2019 r. na realizację 

zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

4) Zaopiniowania Sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych w powiecie wieluńskim na lata 2014-2021” za rok 2018. 

W listopadzie 2019 r. została powołana jako organ opiniodawczo-doradczy przy Staroście 

Wieluńskim Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wieluniu na kadencję 

w latach 2019-2023 (Zarządzenie Nr 87 Starosty Wieluńskiego z dnia 5 listopada 2019 r.). 
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W skład Rady na kadencję 2019-2023 został powołany jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu 

w Wieluniu oraz przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych 

1) Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Strobinie, 

Strobin 34, 98-313 Konopnica 

2) Polskiego Związku Niewidomych, Koła Terenowego w Wieluniu,  

ul. Królewska 1, 98-300 Wieluń 

3) Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego,  

Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń 

4) Stowarzyszenia Integracyjnego Działającego Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin „Tacy Sami”,  

ul. Traugutta 40, 98-300 Wieluń 

Starosta Wieluński zasięgnął opinii Rady w następujących sprawach: 

1) Zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu zmieniającej uchwalę 

Nr VI/39/19 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na teren powiatu wieluńskiego wg algorytmu w 2019 r. na realizację 

zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

3. Społeczna Rada Związków Kombatanckich przy Staroście Wieluńskim 

Na terenie powiatu wieluńskiego działa Społeczna Rada Związków Kombatanckich przy 

Staroście Wieluńskim, która zrzesza dziewięć związków kombatanckich z terenu powiatu 

wieluńskiego: Związek Sybiraków Koło w Wieluniu, i osiem  Związków  Kombatantów RP 

i Byłych Więźniów Politycznych w pracach Rady współpracuje z głosem doradczym Związek 

Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Terenowe w Wieluniu. 

Rada jest organem doradczym i opiniotwórczym w sprawach współpracy Starosty z 

ww. związkami oraz w sprawach współorganizowania obchodów świąt państwowych 

i uroczystości patriotyczno-religijnych na terenie powiatu wieluńskiego. Starosta Wieluński 

obejmuje swym patronatem działalność Rady. W skład Rady wchodzi również - jako jej 

Sekretarz – wyznaczony przez Starostę pracownik Biura Ochrony Informacji i Zarządzania 

Starostwa Powiatowego w Wieluniu. 

W 2019 r. - w miesiącach marzec, sierpień, grudzień,  - odbyły się trzy posiedzenia Rady. 

4. Komisje konkursowe 

W 2019 r. Zarząd Powiatu w Wieluniu powołał – na zasadach określonych w programie – 

następujące komisje konkursowe: 
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1) Do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje 

w 2019 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu (Uchwała Nr 18/19 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 14 stycznia 2019 r.) 

2) Do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji w 2019 r. zadań zleconych przez powiat wieluński do realizacji fundacjom 

i organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (Uchwałą Nr 94/19 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 27 maja 

2019 r.) 

W powołanych komisjach konkursowych uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu 

w Wieluniu oraz przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: 

1) Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, ul. Reformacka 3, 98-300 Wieluń 

2) Stowarzyszenie POPLON, ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń 

 

VI. Inne formy wspierania działań organizacji pozarządowych 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, poza wymienionymi wyżej formami, 

podejmowana była również poprzez następujące działania: 

1. Wspieranie organizacyjne poprzez m.in. udostępnianie lokali organizacjom na 

działalność statutową, udostępniania materiałów i sprzętów, urządzeń na potrzeby 

organizacji, udzielanie pomocy przy organizowaniu przez organizacje spotkań 

otwartych, których tematyka wiążę się z programem. 

2. Planowanie oraz realizację wspólnych przedsięwzięć np. szkoleń, warsztatów. 

3. Udzielanie porad i konsultacji w sprawach zakładania organizacji pozarządowych. 

4. Informowania organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych 

środków finansowych. 

5. Patronat nad działaniami organizacji pozarządowych. 

6. Promocja działalności pożytku publicznego i podmiotów działających na tym 

obszarze. 

Powiat wieluński wspierał także działania organizacji w oparciu o przyjęte przez Radę 

Powiatu w Wieluniu następujące kalendarze imprez: 

1) Kalendarz imprez integracyjnych i prozdrowotnych w 2019 r. współorganizowanych 

przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu 

2) Kalendarz imprez sportowych i turystycznych na 2019 rok, organizowanych lub 

współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu 
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3) Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych na 2019 rok, organizowanych lub 

współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu 

 

W ramach „Kalendarza imprez integracyjnych i prozdrowotnych w 2019 r. 

współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu” we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi odbyły się następujące wydarzenia: 

L.p. Nazwa imprezy Współorganizator Rodzaj udzielonego 

wsparcia 

1. Spotkanie wielkanocne 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Łódzki Koło 

Terenowe w 

Wieluniu 

Usługa gastronomiczna 

(koszt współorganizacji: 

500 zł) 

2. Wycieczka krajoznawczo-integracyjna dla 

członków 

Wynajem autobusu z 

kierowcą (koszt 

współorganizacji 750 zł) 

3. Spotkanie wigilijno-noworoczne Usługa cateringowa (koszt 

współorganizacji: 500 zł) 

4. Obchody „Dni Honorowego 

krwiodawstwa PCK” 
Polski Czerwony 

Krzyż Zarząd 

Rejonowy w 

Wieluniu 

Usługa gastronomiczna 

(koszt współpracy 1000 zł) 

5. Ogólnopolska Olimpiada Promocji 

Zdrowego Stylu Życia PCK 

Koszty upominkowe 

(koszt współorganizacji: 

400 zł) 

6. I Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Diabetyków Oddział 

w Wieluniu 

Usługa cateringowa (koszt 

współorganizacji: 200 zł) 

7. XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka 

Diabetyków 

Wynajem autobusu z 

kierowcą (koszt 

współorganizacji 200 zł) 

8. Turnus Rehabilitacyjny dla członka PSD 

Iwonicz-Mielno 14 dni 

Usługa przewodnika z 

Kołobrzegu (koszt 

współorganizacji: 300 zł) 

9. XVII Ogólnopolskie Sympozjum 

Diabetologiczne EXPO 2019 

Zaliczka na nocleg od 

20.09.19 do 21.09.19 

(koszt współorganizacji: 

300 zł) 
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10. Wyjazd integracyjny dla członków 

Stowarzyszenia 
Stowarzyszenie osób 

z problemami 

choroby 

nowotworowej i ich 

rodzin w Wieluniu 

„PO PROSTU ŻYJ” 

Kręgle (koszt 

współorganizacji: 200 zł) 

11. IX Powiatowy Dzień Walki z Rakiem i IX 

Dzień Dawcy Szpiku w Wieluniu 

Słodycze, prezenty (koszt 

współorganizacji: 1849,81 

zł) 

12. Wieczór Wigilijny dla członków 

Stowarzyszenia 

Usługa cateringowa (koszt 

współorganizacji: 400 zł) 

13. Spotkanie wielkanocne Polski Związek 

Głuchych Oddział 

łódzki (dla 20 

członków PZG z 

Wielunia) 

Konsumpcja „Milka” 

(koszt współorganizacji: 

400 zł) 

14. Spotkanie wigilijne Konsumpcja (koszt 

współorganizacji: 500 zł) 

15. Letni Piknik z okazji Dnia Matki i 

Dziecka dla 80 dzieci niepełnosprawnych 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i 

Ich Rodzin „TACY 

SAMI” w Wieluniu 

Długopisy (koszt 

współorganizacji: 500 zł) 

16. Piknik Rodzinny nad Wartą dla 80 osób 

niepełnosprawnych z opiekunami 

Słodycze (koszt 

współorganizacji: 490,25 

zł) 

17. Spotkanie z Mikołajem – dla 80 osób 

niepełnosprawnych z opiekunami 

Usługa gastronomiczna 

(koszt współorganizacji: 

700 zł) 

18. Dzień Dziecka 

Polski Komitet 

Pomocy Społecznej 

w Wieluniu 

Słodycze (koszt 

współorganizacji: 599,26 

zł) 

19. Impreza z okazji Mikołajek Czekolady (koszt 

współorganizacji: 198,44 

zł) 

20. Obudź w sobie radość z dziecka Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 

Zaburzeniami 

Otępiennymi 

„ANTONI” 

Spektakl artystyczny 

(koszt współorganizacji: 

250 zł) 

21. Święto Dojrzałości Przewóz osób (koszt 

współorganizacji: 300 zł) 

22. Jubileusz 60-lecia PZERiI Polski Związek 

Emerytów, 

Usługa gastronomiczna  

(koszt współorganizacji: 
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Rencistów i 

Inwalidów, Zarząd 

oddziału 

Rejonowego w 

Wieluniu 

500 zł) 

23. IX Przegląd twórczości Artystycznej 

Osób Niepełnosprawnych 
Stowarzyszenie 

„RAZEM” w 

Skrzynnie 

Fontanny w ramach 

podziękowań dla jedn. 

pomocy społecznej (koszt 

współorganizacji: 594 zł) 

24. Zabawa mikołajkowo-choinkowa dla 

podopiecznych stowarzyszenia 

Stowarzyszenie 

„Kochaj mnie” 

Słodycze (koszt 

współorganizacji: 600 zł) 

 

W oparciu o Kalendarz imprez sportowych i turystycznych na 2019 rok organizowanych 

lub współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi odbyły się następujące wydarzenia: 

L.p. Nazwa imprezy Współorganizator Rodzaj udzielonego 

wsparcia 

1. Powiatowy Turniej Strzelecki Liga Obrony Kraju 

„Sokół” Skomlin 

Zakup pucharów i medali 

(koszt współpracy: 300 zł) 

2. XXVI Mistrzostwa Załęczańskiego Parku 

Krajobrazowego w Biegach na Orientację 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„ZAŁĘCZAK” 

Zakup nagród (koszt 

współpracy 699,87 zł) 

3. IV Ogólnopolskie Mistrzostwa 

Załęczańskiego Łuku Warty w 

Rowerowej Jeździe na Orientację 

Wykonanie i aktualizacji 

mapy (koszt współpracy 

700 zł) 

4. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej 

Oldbojów Wieluń 2019 

Młodzieżowy Klub 

Sportowy w 

Wieluniu 

Zakup koszulek (koszt 

współpracy: 800 zł) 

 

W ramach Kalendarza imprez kulturalnych i oświatowych na 2019 rok organizowanych 

lub współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi odbyły się następujące wydarzenia: 
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L.p. Nazwa imprezy Współorganizator Rodzaj udzielonego 

wsparcia 

1. Wystawa Królików Rasowych i Drobiu 

Ozdobnego 

Związek Hodowców 

Królików i Drobnego 

Inwentarza Ziemi 

Wieluńskiej 

Zakup pucharów (koszt 

współpracy: 300 zł 

2. Eliminacje Wojewódzkie XLIV 

Ogólnopolskiego Konkursu 

Krasomówczego Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej 

 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze 

Oddział Jurajski 

PTTK w Wieluniu 

Zakup nagród (koszt 

współpracy: 499 zł) 

 

W 2019 r. powiat wieluński współpracował również z następującymi organizacjami 

pozarządowymi, którym Starosta Wieluński udzielił patronatu honorowego w związku z 

organizacją wydarzeń sportowych, kulturalnym i prozdrowotnych: 

1. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Wieluniu – Obchody „Dni Honorowego 

Krwiodawstwa” połączonych ze 100-leciem Polskiego Czerwonego Krzyża 

2. Wieluńskie Towarzystwo Szachowe „MAT” w Wieluniu – XVIII Szachowy Turniej 

„Pamięci Września”, który odbył się 29 września 2019 r. 

3. Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane – konkurs plastyczny 

pt. „Stop przemocy wobec zwierząt”,  

4. Fundacja Słowem Pisane – „Festiwal Literatury. Zarzewie”, był organizowany 

w dniach 26-28 czerwca 2019 r. 

5. Stowarzyszenie Integracyjne „TACY SAMI” – obchody 20-lecia stowarzyszenia 

„TACY SAMI” , które miały miejsce w dniu 7 czerwca 2019 r. 

6. SP7KED Wieluński Klub Krótkofalowców – Ogólnopolskie Spotkania 

Krótkofalowców i Radioamatorów „ŁOŚ 2018 na pograniczu województw: łódzkiego, 

opolskiego i śląskiego”, które odbyło się 24-26 maja 2019 r. 

7. Stowarzyszenie osób z problemem choroby nowotworowej i ich rodzin w Wieluniu 

„PO PROSTU ŻYJ” – „IX Powiatowy Dzień Walki z Rakiem i IX Dzień Dawcy 

Szpiku w Wieluniu”, który odbył się 15 listopada 2019 r. 

8. Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej – XVI 

Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi, która 

odbyła się w dniach 16-17 luty 2019 r. 
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9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wieluniu – obchody Jubileuszu 

60-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wieluniu 

 

Jednostki organizacyjne prowadzone przez powiat wieluński angażowały się 

w różnorodną formę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Placówki oświatowe 

chętnie angażowały się w wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych. Uczniowie 

działali dla takich organizacji jak: Szlachetna Paczka, Polski Czerwony Krzyż, DKMS itp.  

Zestawienie wybranych działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne 

współpracując z trzecim sektorem: 

L.p. Nazwa szkoły Stowarzyszenie 

współpracujące 

Forma współpracy 

1. 

Zespół Szkół Specjalnych 

w Wieluniu 

Stowarzyszenie Integracyjne 

Działające na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i Ich 

Rodzin „TACY SAMI” 

Stowarzyszenie 

realizowało bezpłatny 

dowóz uczniów do szkoły. 

2. Polski Czerwony Krzyż, okręg 

Łódzki w Wieluniu 

Szkolenie na temat chorób 

cywilizacyjnych. 

3. Stowarzyszenie Profilaktyki i 

Terapii „Tratwa” w Wieluniu 

Udział uczniów, 

nauczycieli i rodziców w 

warsztatach dotyczących 

przeciwdziałaniom 

używkami. 

4. Stowarzyszenie Olimpiady 

Specjalne Polska 

Prowadzenie treningów 

dla Klubu Olimpiad 

Specjalnych „Słoneczko” 

działającego w Zespole 

Szkół Specjalnych. 

5. Koła Gospodyń Wiejskich 

z Kamionki, Mierzyc, 

Dzietrznik, Toporowa 

Współorganizacja 

uroczystości i warsztatów 

polegająca na 

przygotowaniu potraw 

oraz wspólne 

biesiadowanie. 
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6. Fundacja Integracja Jana Pawła 

II z Łodzi 

Udział w corocznych 

koncertach z okazji Dnia 

Dziecka i Mikołaja dla 

dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

7. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy 

w Gromadzicach 

Koło Gospodyń Wiejskich w 

Gromadzicach 

Organizacja wspólnych 

warsztatów artystycznych 

i kulinarnych. 

8. Stowarzyszenie dla Osób 

Potrzebujących Pomocy 

„RAZEM” w Skrzynnie 

Udział w Przeglądzie 

Twórczości Artystycznej 

Osób Niepełnosprawnych 

pt. „Melodie z dawnych 

lat” jak również 

w Wielkiej Gali Tańca, 

która podsumowała 

projekt „Taniec łączy 

pokolenia”. 

9. Fundacja Integracja Jana Pawła 

II z Łodzi 

Udział w corocznych 

koncertach z okazji 

Mikołaja dla dzieci 

i młodzieży 

z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

10. 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. Tadeusza Kościuszki 

w Wieluniu 

Fundacja na Rzecz Rozwoju 

Powiatu Wieluńskiego 

 

Stypendia dla 9 uczniów 

szkoły. 

11. Stowarzyszenie Profilaktyki i 

Terapii „Tratwa” w Wieluniu 

Cykl spotkań 

profilaktycznych 

dotyczące używek, grup 

destruktywnych. 

Realizacja programu 

psychoedukacyjnego 
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„Nasze Spotkania”. 

12. 

II Liceum Ogólnokształcące 

im. Janusza Korczaka 

w Wieluniu 

Fundacja na Rzecz Rozwoju 

Powiatu Wieluńskiego 

Dzięki współpracy z 

Fundacją na Rzecz 

Rozwoju Powiatu 

Wieluńskiego w 2019 r. 

troje uczniów II LO w 

Wieluniu otrzymali 

stypendia z programu 

„Równe szanse”.  

 

13. Polski Czerwony Krzyż Udział uczniów w 

ogólnopolskich akcjach 

mających na celu pomoc 

osobom najuboższym.  

Honorowe Krwiodawstwo. 

 

14. Fundacja DKMS Udział uczniów szkoły 

wolontariuszy w akcji 

rejestracji potencjalnych 

dawców szpiku. 

15. Stowarzyszenie TRATWA Realizacja programów 

profilaktycznych i 

psychoedukacyjnych np. 

Nasze spotkania. 

16. Kluby sportowe: MKS Wieluń, 

WKS Wieluń 

Udział uczniów w 

rozgrywkach sportowych. 

17. 

Zespół Szkół Nr 1 

w Wieluniu 

Fundacja DKMS Przeprowadzenie akcji 

mającej na celu 

zwiększenie świadomości 

na temat metod pobierania 

komórek macierzystych. 

18. Stowarzyszenie Edukacji 

Budowlanej 

Przekazywanie wsparcia 

na organizacje olimpiady 
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Buduj z Pasją. 

19. Polskie Stowarzyszenie 

Dekarzy 

Szkolenie dla uczniów i 

nauczycieli. 

20. 

Zespół Szkół nr 2 im. Jana 

Długosza w Wieluniu 

Polski Czerwony Krzyż – 

Oddział Rejonowy w 

Wieluniu. 

 

Udział w turnieju Młoda 

Krew Ratuje Życie. 

21. Stowarzyszenie Profilaktyki i 

Terapii „ Tratwa” w Wieluniu. 

 

Warsztaty profilaktyczne „ 

Prawdy i mity  

o narkotykach” . 

 

22. Fundacja DKMS Polska i 

Stowarzyszenie „Po prostu 

żyj”  

 

W ramach VIII 

Powiatowego Dnia Walki 

z Rakiem odbyła się na 

terenie szkoły akcja 

pozyskiwania 

potencjalnych dawców 

szpiku kostnego. W akcji 

uczestniczyło 

6 wolontariuszy. 

23. 

Powiatowy Młodzieżowy 

Dom Kultury i Sportu 

w Wieluniu 

Towarzystwo Polsko 

Chorwackie JADRANSKO - 

WIELUŃ 

Stowarzyszenie ma 

siedzibę w PMDKiS, 

ściśle współpracują 

w zakresie zadań 

statutowych i kontaktów 

miastem Senj. 

24. PTTK Zarząd Oddziału 

Jurajskiego w Wieluniu 

Wspólna organizacja 

5 jednodniowych 

wycieczek autokarowych. 

25. 
Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Wieluniu 

Fundacja Słowem Pisane Współorganizowano 

imprezy kulturalne – 

literackie i historyczne. 

26. Dom Dziecka im. Św. Stowarzyszenie „Janko Wspieranie organizacji 
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Urszuli Ledóchowskiej 

w Komornikach 

Muzykant” wypoczynku letniego dla 

dzieci. 

27. 

Dom Pomocy Społecznej 

w Skrzynnie 

Stowarzyszeniem dla Osób 

Potrzebujących Pomocy 

„RAZEM” 

Zorganizowano XIX 

Przegląd Twórczości 

Artystycznej Osób 

Niepełnosprawnych pod 

hasłem „Melodia 

z dawnych lat”. 

28. Fundacją Aktywnej 

Rehabilitacji oddział Łodzi 

W ramach tej współpracy 

w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury 

fizycznej oraz działalności 

na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

mieszkańcy w okresie od 

lutego do grudnia 2019 r. 

uczestniczyli w treningach 

gry bocce. 

29. Stowarzyszeniem „Łódzkie 

Hospicjum dla Dzieci – 

Łupkowa” 

W ramach tej współpracy 

w zakresie działalności na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych  

mieszkańcy oraz 

pracownicy Domu zbierali 

nakrętki plastikowe, które 

umożliwią hospicjum 

realizację marzeń swoich 

chorych podopiecznych.  

 

VII. Ocena realizacji programu 

Celem głównym programu było podniesienie skuteczności realizacji zadań publicznych 

poprzez stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców 

i zaangażowanie przedstawicieli społeczności lokalnej powiatu w proces podejmowania 

decyzji przez jego ustawowe organy oraz uczestnictwo w realizacji różnorodnych programów 
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i zadań. Powyższy cel był zharmonizowany z następującymi celami szczegółowymi 

programu: 

1) budowanie partnerstwa między samorządem powiatowym i organizacjami 

pozarządowymi, 

2) integracja organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu 

wieluńskiego, 

3) promocja działalności organizacji pozarządowych uczestniczących w realizacji 

programu. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach partnerstwa, 

pomocniczości, suwerenności stron, uczciwej konkurencji. Program pozwolił na kontynuacje 

współdziałania z najbardziej aktywnymi organizacjami pozarządowymi, z którymi powiat 

wieluński współpracuje od wielu lat i realizuje zadania w różnych sferach życia społecznego. 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się nowe inicjatywy w zakresie form współpracy 

samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. W ocenie przewodniczącego 

Powiatowe Rady Działalności Pożytku Publicznego współpraca między powiatem, a trzecim 

sektorem układała się pozytywnie. Nie zaobserwowano napięć i konfliktów w relacjach 

między stronami.  

Współpraca jednostek organizacyjnych powiatu wieluńskiego z organizacjami 

pozarządowymi w 2019 roku była prowadzona w różnorodnych formach. Jednostki 

realizujące zadania w obszarze oświaty, realizowały różnorodne projektu w partnerstwie 

z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi grupami inicjatywnymi, inne w ogóle nie 

podjęły współpracy. 

Przeprowadzone szkolenia dla organizacji pozarządowych dotyczące księgowości, 

rozliczania projektów jak również pisania wniosków o dofinansowanie przyczyniły się do 

zwiększonej aktywności trzeciego sektora w pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Zasadnym wydaje się zaplanowanie w kolejnych okresach szkoleń związanych 

z problematyczną dla organizacji tematyką – jak rozliczanie projektów, wydatkowanie 

środków, spotkań warsztatowych dotyczące szczegółowego omówienia wniosków.  

 

 

 

Opracowała: Dominika Rosak 


