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Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 
 

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego 

z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 

 

 

Realizacja programu odbywała się w dwóch obszarach. W pierwszym zlecenie organizacjom 

pozarządowym wykonania zadania publicznego poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert.  

W drugim obszarze współpracowano z organizacjami pozarządowymi na zasadzie 

współuczestniczenia, pomocniczości, efektywności, partnerstwa, z zaangażowaniem lub bez 

zaangażowania środków finansowych. 

 

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej przeprowadził organizację konkursu, jego 

realizację  i sprawozdawczość. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu 

konkursu ofert i zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dotyczącej złożonych ofert, Zarząd 

Powiatu w Sochaczewie Uchwałą 85/2020 z dnia 6 maja 2020 roku ogłosił i przyznał dofinansowanie: 

 

 

Zadnie 1   „Wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej wśród 

dzieci i młodzieży w zakresie zajęć rekreacyjno-kulturalnych” 

Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” 

Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie 

Wysokość przekazanego dofinansowania 

6.000,00 zł 
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Zadanie 2   „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z PWD jako 

element pracy profilaktycznej” 

Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” 

Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie 

Wysokość przekazanego dofinansowania 

10.000,00 zł 

 

Zadanie 3    Upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

promocja pozytywnych postaw społecznych 

Klub Piłkarski „ORKAN” Sochaczew 
Wysokość przekazanego dofinansowania 

4.000,00 zł 

 

W otwartym konkursie ofert, ogłoszono również zadanie pt.: „ Organizacja zajęć kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych i innych zajęć profilaktycznych dla osób niepełnosprawnych i w wieku 

emerytalnym”, na które przeznaczono 5.000,00 zł. Na wyżej wymienione zadanie nie wpłynęła żadna 

oferta od organizacji pozarządowych. 

 

Wszystkie organizacje w wyznaczonych umowami terminach złożyły sprawozdania z realizacji 

dofinansowanych zadań – wszystkie umowy zostały rozliczone – łączna wartość umów 

rozliczonych wyniosła 20.000,00 zł. 

 

Zgodnie z przedstawionymi przez organizacje rozliczeniami z wydatkowania przyznanych dotacji, 

pomoc uzyskało kilkadziesiąt dzieci z grup zagrożenia społecznego i osób młodych zagrożonych 

uzależnieniem. 

 

Cele jakie zostały osiągnięte dzięki otrzymanej dotacji (zgodnie z informacjami ze sprawozdań 

organizacji): 

 promowanie zdrowego stylu życia; 

 zapewnienie opieki i bezpieczeństwa; 

 pomoc koleżeńska i rodzinna; 

 zapobieganie niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży; 
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 eliminowanie zachowań agresywnych oraz przeciwdziałaniu agresji w najbliższym 

otoczeniu; 

 eliminowanie niepowodzeń w szkole i w życiu; 

 zapobieganie patologiom i uzależnieniom; 

 kształtowanie właściwej postawy etyczno – moralnej; 

 zapewnienie wypoczynku i rozrywki w czasie pandemii. 

 

Realizacja zadań z zakresu kultury , sportu i kultury fizycznej przez trwającą pandemię COVID-19 

została ograniczona w znaczącym zakresie. Wprowadzone obostrzenia nie pozwoliły wielu instytucjom, 

urzędom (w tym Starostwu Powiatowemu w Sochaczewie) oraz organizacjom pozarządowym na 

realizację przedsięwzięć nowych czy też kontynuację tych z kilkuletnią tradycją. 

W minionym roku do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie wpłynęły pisma o dodatkowe wsparcie 

finansowe czy rzeczowe danego przedsięwzięcia z zakresu kultury czy sportu, natomiast zostały one 

z przyczyn oczywistych ostatecznie wstrzymane lub odwołane przez organizatorów. 

W lipcu 2020 roku w ramach piątej edycji konkursu „Działaj Lokalnie” XI na terenie powiatu 

sochaczewskiego organizowanego przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Sochaczewskiego Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przeznaczyło kwotę 500 zł. na realizację 

lokalnych projektów społecznych przez sochaczewskie NGO, skupione przy POPPS – tj. kampanię 

promocyjną jako wkład własny dla grantobiorców. Samorząd powiatowy był partnerem w Programie. 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie współorganizowało i wspierało finansowo oraz rzeczowo 

projekty z zakresu sportu i kultury fizycznej, których pomysłodawcą było sochaczewskie 

Stowarzyszenie „Przez sport w przyszłość”. W listopadzie symbolicznie został przeprowadzony VIII 

Bieg Sztafetowy Pamięci Sylwestra Rozdżestwieńskiego. Jednym ze współorganizatorów i partnerów 

wspierających było ww. Stowarzyszenie. Współpraca odbywała się tu bez przekazania środków 

finansowych oraz rzeczowych przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. 

 

Ponadto, w minionym roku większość wydarzeń z zakresu kultury i sportu, których organizatorem było 

Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zespół Edukacji nie odbyły się z powodu wystąpienia COVID-19. 

Projekty, które się odbyły, zostały ograniczone w swym zakresie do minimum, bez udziału i współpracy 

instytucji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego. 


