Załącznik
do uchwały Nr 27/15
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

(założenia do projektu)

Sprawozdanie
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z realizacji Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
(za 2014 r.)

WPROWADZENIE
(podstawy prawne i organizacyjne)
W art. 5 ust. 1 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 – z późn. zm.)
określono, co następuje:
„Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do
terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność
pożytku publicznego1 w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów”.
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o której mowa
w art. 5 ust. 1, obejmuje w szczególności zadania publiczne z następującego zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania ich szans; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
2) ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
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Art. 3 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że „działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie”. Zgodnie z ust. 2 „organizacjami pozarządowymi są: [..] niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych (i) [...] niedziałające w celu
osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem
ust. 4”. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 2) stowarzyszenia JST; 3) spółdzielnie socjalne; 4) spółki akcyjne i spółki z o. o. oraz kluby
sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. –
o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 – z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. W art. 4 ust. 4 określono natomiast, że
przepisów tych „nie stosuje się do: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne”.
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4) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy (w tym przedsiębiorczości),
rozwój techniki, innowacyjności i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
w praktyce gospodarczej; rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
5) edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
7) porządku i bezpieczeństwa publicznego; obronności państwa i działalności Sił
Zbrojnych RP; ratownictwa i ochrony ludności,
8) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
9) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
W art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie określono, co następuje:
„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 52, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.”
W nadzorze Starosty Włoszczowskiego pozostaje aktualnie 176 organizacji działających na terenie Powiatu Włoszczowskiego: 7 fundacji, 147 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS lub w ewidencji UKS, w tym 63 ochotnicze straże pożarne, a także 7 stowarzyszeń zwykłych, które złożyły stosowne zawiadomienia.
Należy jednocześnie uwzględnić postanowienia art. 13 ust. 6 pkt 15 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o Państwowej Straży Pożarnej oraz art. 35 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej, które określają, że szkolenie członków ochotniczych
straży pożarnych jest zadaniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
Zgodnie z art. 32 zapewnienie gotowości bojowej i umundurowania, ubezpieczenie członków
OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych, a także ponoszenie kosztów okresowych badań
lekarskich – należy do obowiązków gmin, natomiast art. 28 ust. 1 stanowi, że „członek
ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez PSP lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość
ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały”.
Ochotnicze straże pożarne działają na podstawie ustawy o stowarzyszeniach,
dlatego jeżeli zamierzają organizować np. przedsięwzięcia kulturalne i rekreacyjne integrujące mieszkańców Powiatu i kształtujące więzi społeczne, o ile wynikają one z ich zadań statutowych - wówczas znajdują zastosowanie analogiczne procedury, co w przypadku innych
podmiotów, przy czym w szczególności należy uwzględnić przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych, przede wszystkim natomiast postanowienia ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. - działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. został przyjęty
uchwałą Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r.
Przygotowanie założeń do jego projektu koordynował Wydział Edukacji, Kultury i Spraw
Obywatelskich, co nastąpiło na podstawie doraźnej dyspozycji Starosty Włoszczowskiego,
ponieważ regulamin organizacyjny nie zawiera żądnych rozstrzygnięć w tym zakresie.
Pismem z 11 września 2013 r. (EKO.523.7.2013.V) zwrócono się do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu o przedłożenie propozycji do projektu na 2014 r. Został on następnie poddany konsultacjom społecznym,
które przeprowadzono w trybie określonym w uchwale Nr VIII/55/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2011 r.
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Tryb tych konsultacji Rada Powiatu Włoszczowskiego określiła w uchwale Nr VIII/55/11
Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2011 r., przyjętej na podstawie delegacji udzielonej przez ustawodawcę organowi stanowiącemu w art. 5 ust. 5 cyt. ustawy.
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Program ten podlegał wykonaniu przez Zarząd Powiatu i był realizowany poprzez
merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu, co następowało stosownie do zakresów ich działania, obejmujących np. zadania z zakresu pomocy
społecznej, promocji zatrudnienia, edukacji, kultury, sportu, ochrony i promocji zdrowia, edukacji ekologicznej itd., określonych – odpowiednio – w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa lub statutach jednostek powołanych w celu wykonywania niektórych zadań powiatu,
obejmujących sfery wyszczególnione w art. 4 ust. 1 przytoczonej wyżej ustawy.
Art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi, co następuje:
„Organ wykonawczy [...] (Zarząd Powiatu), nie później niż do dnia 30 kwietnia
każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu [...] (Radzie
Powiatu) oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni”.
Przygotowanie założeń do projektu tego sprawozdania koordynował Wydział
Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich. Nastąpiło na podstawie doraźnej dyspozycji
Starosty, ponieważ regulamin organizacyjny nie określa właściwej w tym zakresie komórki
organizacyjnej.
Pismem z dnia 12 marca 2015 r. (EKO.523.1.1-10.2015.V) Starosta zwrócił się
do kierowników merytorycznych Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych – stosownie do
podstawowego zakresu ich działania określonego w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego we Włoszczowie, a także zadań ujętych w odpowiednich statutach i przepisach
szczególnych, o przedłożenie pisemnych informacji, które zostały uwzględnione w niniejszym
sprawozdaniu dotyczącym 2014 r.
I. Konsultacje aktów prawa miejscowego oraz działalność informacyjna:
Przyjęte przez organy Powiatu Włoszczowskiego i stosowane w pragmatyce formy
opiniowania i konsultowania kierunków działania w poszczególnych obszarach pozostających
w obrębie zainteresowania organizacji pozarządowych, w tym projektów uchwał i aktów prawa
miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, respektują obowiązujące
regulacje prawne, ponieważ następuje ono np. w trybie określonym w uchwale Nr VIII/55/11
Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2011 r., przyjętej na podstawie delegacji udzielonej organowi
stanowiącemu w art. 5 ust. 53.
Merytoryczne komórki Starostwa Powiatowego i jednostki organizacyjne Powiatu
Włoszczowskiego, powołane w celu wykonywania jego zadań obejmujących sfery wyszczególnione w art. 4 ust. 1 cyt. ustawy, w tym z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny,
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
edukacji, kultury i sportu informowały – między innymi w ramach bezpośrednich, w tym indywidualnych spotkań – o kierunkach i konkretnych działania i konkretnych inicjatywach oraz
przedsięwzięciach.
Stosowne informacje dotyczące bieżących zadań Powiatu i przedsięwzięć z tego
zakresu były publikowane w serwisie internetowym Starostwa (www.powiat-wloszczowa.pl;
BIP), a także w czasopiśmie samorządowym pt. "Express. Głos Włoszczowy i Powiatu".
Dane dotyczące dyspozycji z zakresu finansowania przedsięwzięć organizowanych przez organizacje pozarządowe – we współpracy ze Starostwem Powiatowym lub przy
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Mając na uwadze przedstawione uwarunkowania, a także nieobligatoryjność rozwiązań
określonych przez ustawodawcę w art. 41e ust. 1, Zarząd Powiatu Włoszczowskiego na posiedzeniu przeprowadzonym 11 stycznia 2013 r. negatywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Hufca (SzczekocińskoWłoszczowskiego) ZHP z 3 grudnia 2012 r., popierany przez kilkanaście organizacji pozarządowych,
o powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ponieważ wykorzystywane przez Powiat
(Starostwo) formy i narzędzia, w tym konsultowania, opiniowania oraz informowania o zamierzonych
i zrealizowanych działaniach respektują obowiązujący porządek prawny.
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jego udziale, były przedstawiane Radzie Powiatu, a mianowicie – w informacji Starosty
o działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (na 2014 r.) został uchwalony przez Radę Powiatu
Włoszczowskiego po przeprowadzeniu stosownych w tym zakresie konsultacji. Nastąpiły one
w trybie określonym przez Zarząd Powiatu w uchwale Nr 95/13 z dnia 11 października
2013 r., podjętej w nawiązaniu do uchwały Nr VIII/55/11 Rady Powiatu z dnia 28 czerwca
2011 r., przyjętej na podstawie delegacji udzielonej organowi stanowiącemu w art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie4.
W dniu 2 grudnia 2013 r. został on ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego (poz. 3944). Podlegał on wykonaniu przez Zarząd Powiatu i był
realizowany poprzez merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu, co następuje stosownie do podstawowych zakresów działania poszczególnych komórek organizacyjnych określonych – odpowiednio – w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa lub statutach jednostek powołanych w celu wykonywania niektórych zadań
powiatu, obejmujących sfery wyszczególnione w art. 4 ust. 1 przytoczonej wyżej ustawy.
Wydział Organizacji, Kadr i Ochrony Zdrowia, który zapewnia obsługę organów
Powiatu, upowszechniał informacje o terminach i zaplanowanym porządku (programach)
sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego, co następowało zarówno w formie elektronicznej – na
stronie internetowej Starostwa, a także poprzez umieszczanie stosownych zawiadomień na
tablicy informacyjnej znajdującej się w jego siedzibie.
II. Informacje o zadaniach zrealizowanych przez merytoryczne Wydziały Starostwa
Powiatowego – stosownie do podstawowego zakresu ich działania określonego
w Regulaminie Organizacyjnym, a także jednostki organizacyjne Powiatu powołane
w celu wykonywania niektórych zadań JST:
Z informacji merytorycznych wydziałów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, udzielonych w odpowiedzi na pismo Starosty Włoszczowskiego z dnia
12 marca 2015 r. (EKO.523.1-10.2015.V) – wynika, co następuje:
1. Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich:
Współpraca dotyczyła przede wszystkim przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, a mianowicie:
1) inicjowanych i organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, co w szczególności następowało poprzez, np.:
a) obejmowanie przez Starostę patronatu nad imprezami sportowo-kulturalnymi,
a zwłaszcza przeglądami i konkursami artystycznymi oraz turniejami i zawodami sportowymi,
b) udzielanie bezpośredniej pomocy w zakresie logistyki – w tym udostępnianie
na cele, o których mowa w pkt. 1, obiektów kulturalnych i sportoworekreacyjnych zarządzanych przez odpowiednie jednostki organizacyjne
Powiatu,
4

W odpowiedzi na pismo Wojewody Świętokrzyskiego z 6 grudnia 2012 r. (PS-II.021.41.2012),
Starosta Włoszczowski w piśmie z 31 grudnia 2012 r. (EKO. 523.8.2012.V) sformułował następujące
stanowisko: „Przeprowadzone konsultacje dotyczyły wszystkich organizacji pozarządowych. Organy
naszego Powiatu wyczerpały ww. obowiązek postępując zgodnie z regulacjami określonymi przez
Radę Powiatu w uchwale podjętej na podstawie art. 5 ust. 5 stosownej ustawy. Osobom, które mają
problemy, spowodowane np. stanem zdrowia, niepełnosprawnością lub ze względu na wiek, również
zorganizowanie bezpośredniego spotkania władz publicznych z przedstawicielami organizacji nie
zapewni efektywnej współpracy. W dobie informatyzacji i upowszechnienia nowoczesnych instrumentów komunikacji, konsultowanie aktów miejscowego prawa z wykorzystaniem nośników elektronicznych i narzędzi dostępnych na BIP, jest jednym z najskuteczniejszych, a zarazem, najmniej dolegliwych i uciążliwych dla partnerów społecznych trybów działania, zapewniających jawność oraz inne
pożądane efekty [...]”.
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c) fundowanie trofeów – np. pucharów i medali, a także nagród rzeczowych,
dyplomów oraz pamiątek dla laureatów i uczestników przedsięwzięć, w które
włączało się Starostwo, jako współorganizator,
d) udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej dotyczącej poszczególnych
przedsięwzięć – w tym z zakresu regulacji prawnych, dokumentowania
przeprowadzonych działań, np. pod względem finansowym,
a także:
2) organizowanych przez Starostwo Powiatowe, np. poprzez:
a) włączanie organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego w przygotowanie i przeprowadzenie imprez sportowokulturalnych realizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich,
b) wymianę doświadczeń,
c) korzystanie z bezpośredniej pomocy organizacji – w tym np. w zakresie obsługi sędziowskiej i logistycznej zawodów sportowych oraz imprez kulturalnorekreacyjnych organizowanych przez Starostwo.
Wydatki z tego tytułu były ponoszone bezpośrednio z budżetu Starostwa Powiatowego, jako organizatora lub współorganizatora poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnokulturalnych i sportowych.
Środki na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, które
mogą być wykorzystywane w działaniach realizowanych we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – są każdego roku ujęte w budżecie Powiatu, a mianowicie w dz. 921 – rozdz. 92105 i dz. 926 –
rozdz. 92605.
Założenia do planu finansowego przedsięwzięć z zakresu upowszechniania
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (na 2014 r.) zostały pismem z 15 października 2013 r. przekazane do Wydziału Finansowo-Budżetowego Starostwa Powiatowego, co nastąpiło w trybie
właściwym do prac nad projektem budżetu Powiatu.
W związku z tym, Starostwo Powiatowe, jako współorganizator poniosło
w 2014 r. bezpośrednio ze swojego budżetu – w dz. 921 (rozdz. 92105) – wydatki związane
z następującymi przedsięwzięciami inicjowanymi i organizowanymi przez organizacje pozarządowe:
1) zakup nagród rzeczowych dla uczestników przedsięwzięć kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Włoszczowski, artykułów spożywczych na przygotowanie poczęstunku, etui pamiątkowych i wiązanek kwiatów
w związku z uczestnictwem Starosty (delegacji Powiatu) w uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych (10 555,60 zł),
2) zakup usług transportowych w związku z przedsięwzięciami kulturalnymi organizowanymi lub współorganizowanymi przez Powiat, w tym uroczystościami upamiętniającymi wydarzenia z drugiej wojny światowej (Kossów), a także zorganizowanym przez ZPO w Olesznie wyjazdem na pogrzeb porucznika Zdzisława
Rachtana ps. „Halny” – uczestnika bitwy pod Lipnem i Chotowem (1 119,99 zł),
3) wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło dotyczącej koncertu organowokameralnego zorganizowanego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie, w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości (2500 zł),
4) nagrody Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (4 000,00 zł) - wnioskującymi były
również organizacje pozarządowe.
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Ze środków ujętych w dz. 926: Kultura fizyczna (rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej) sfinansowano np.:
1) zakupiono kwiaty dla stypendystów oraz pamiątkowe etui dla laureatów nagrody
Starosty Włoszczowskiego w dziedzinie sportu, a także nagrody rzeczowe,
puchary, medale i dyplomy dla uczestników zawodów sportowych organizowanych m.in. przez, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie,
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
we Włoszczowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie oraz kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe i inne stowarzyszenia prowadzące działalność
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (18095,37 zł ),
2) zakup usług transportowych związanych z uczestnictwem w zawodach sportowych, a także usługą kurierską związaną z zakupem trofeów i nagród (910,00 zł),
3) zawarto umowy z sędziami zawodów sportowych i osobami sprawującymi opiekę
medyczną nad uczestnikami tych zawodów (910,00 zł),
4) ufundowano stypendia za wysokie wyniki sportowe dla dwóch zawodników zameldowanych na terenie Powiatu Włoszczowskiego (4 800,00 zł),
5) ufundowano nagrody za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności
sportowej dla czterech laureatów (4 000,00 zł).
Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Włoszczowskiego uchwałami Nr 6/14 z dnia
17 stycznia 2014 r. (zm. uchwałą Nr 20/14 z dnia 18 lutego 2014 r.), a następnie nr 32/14
z dnia 27 marca 2014 r. – ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2014 r. zadań
publicznych Powiatu Włoszczowskiego zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 przytoczonej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Konkursy te dotyczyły następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:
1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i piłki siatkowej oraz uczestnictwo drużyn młodzieżowych w zawodach organizowanych w szczególności przez związki sportowe, a także inne podmioty,
2) organizacja zawodów sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży szkolnej,
a także w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
1) organizacja uroczystości patriotycznych oraz innych przedsięwzięć integrujących
mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego i kształtujących więzi społecznokulturalne, a także umożliwiających podtrzymywanie, rozwijanie i upowszechnianie tradycji oraz świadomości narodowej i kulturowej.
W odpowiedzi na pierwszy konkurs do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
wpłynęło ogółem 13 ofert, natomiast na drugi - 7.
Po zaopiniowaniu przez powołane w tym celu komisje Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłosił wyniki konkursów następującymi uchwałami:
1) nr 31/14 z dnia 27 marca 2014 r. (wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego
uchwałą nr 6/14 z dnia 17 stycznia 2014 r., zm. uchwałą nr 20/14 z dnia 18 lutego),
2) nr 45/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. (wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego
uchwałą nr 32/14 z 27 marca 2014 r.).
Po ogłoszeniu ww. wyników, zgodnie z zapisami art. 15 ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawarte zostały umowy
o wsparcie realizacji zadania publicznego z następującymi organizacjami:
1) w dniu 9 kwietnia 2014 r. z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym we
Włoszczowie – na zadanie pod tytułem „Organizacja zawodów sportowych
o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży”,
2) w dniu 14 maja 2014 r. z Klubem Sportowym HETMAN Włoszczowa – na zadanie
pod tytułem: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i piłki siatkowej oraz uczestnictwo drużyn młodzieżowych w zawo-
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dach organizowanych w szczególności przez związki sportowe , a także inne podmioty”,
3) w dniu 18 czerwca 2014 r. ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” na zadanie pod tytułem „Wojsko Polskie 1939-45: na partyzanckim szlaku –
widowisko historyczne poświęcone 70 rocznicy bitwy pod Olesznem i bitwy pod Chotowem oraz utworzenie podstrony internetowej o Obwodzie Włoszczowa AK”.
Na wsparcie realizacji ww. zadań przekazano Powiatowemu Szkolnemu Związkowi
Sportowemu we Włoszczowie środki w wysokości 6.000 zł, Klubowi Sportowemu HETMAN we
Włoszczowie - 12.000 zł, natomiast Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” –
13 500,00 zł.
W dniu 10 czerwca 2014 r. ZHP Chorągiew Kielecka wniosła do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na uchwałę nr 31/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą Nr 6/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 stycznia 2014 r. (zm.
uchwałą Nr 20/14 z dnia 18 lutego 2014 r.). Postanowieniem z dnia 31 lipca 2014 r. WSA
w Kielcach odrzucił skargę wskazując, iż nie został przez ZHP wyczerpany tryb przewidziany
treścią art. 87 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
W dniu 10 września 2014 r. ZHP Chorągiew Kielecka złożyła skargę kasacyjną od
powyższego postanowienia WSA w Kielcach. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięciem
z 21 października 2014 r. oddalił skargę kasacyjną wskazując, że nie zawiera ona usprawiedliwionych podstaw zaskarżenia.
2. Wydział Promocji i Rozwoju:
W piśmie z dnia 18 marca 2015 r. poinformowano, co następuje: „Wydział Promocji i Rozwoju zrealizował wspólnie z organizacjami wiele zadań, przejmując [...] część ich
kosztów", m.in.”:
1) pokrył koszty zakupu gadżetów na aukcję finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy organizowanego w Domu Kultury we Włoszczowie (1 473,86 zł),
2) pokrył koszty wykonania reprodukcji grafik dla Towarzystwa Pamięci hetmana
Stefana Czarnieckiego (7 400,00 zł),
3) sfinansował przewóz Stowarzyszenie Wielu Pokoleń z Moskorzewa (500,00 zł),
4) wsparł organizację uroczystości rocznicowych OSP Ostrów (1 000,00 zł),
5) wsparł organizację uroczystości przez Radę Sołecką wsi Skorków (400,00 zł),
6) sfinansował zakup materiałów na stroje dla marżonetek orkiestry OSP z Krasocina (2 121,14 zł),
7) sfinansował uszycie strojów dla marżonetek orkiestry OSP z Krasocina (2 900,00
zł),
8) sfinansował zakup bluzek dla zespołu „Złoty Kłos” z Secemina (1 120,00 zł),
9) sfinansowanie nagrody Stowarzyszenia z Marchocic (500,01 zł),
10) sfinansował koszt wynajęcia ochrony imprezy rocznicowej w Chotowie (350,00
zł),
11) zakup gorsetów dla Zespołu Ludowego „Złoty Kłos” (1 500,00 zł),
12) sfinansował koszty dowozu pszczelarzy z Powiatu Włoszczowskiego na szkolenie (500,00 zł),
13) sfinansował wynajem nagłośnienia festynu zorganizowanego w Krasocinie
(500,00 zł),
14) sfinansował nagranie płyty przez zespół muzyczny „F-BAND” (1 000,00 zł).
3. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie nie realizowało w 2014 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pożytku publicznego przedsięwzięć z zakresu promocji
i ochrony zdrowia, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (pismo z Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Ochrony Zdrowia z dnia 19 marca
2015 r. – znak: Or.8031.2.2015.II).
4. Wg informacji uzyskanych z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, w którego
gestii pozostaje utrzymanie i zarządzanie budynkiem Starostwa Powiatowego, w 2014 r.
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organizacje pozarządowe na zasadach określonych w uchwale Nr 16/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 lutego 2014 r. – w sprawie ustalenia stawek za wynajem sal

narad w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10 na rok
2014 korzystały z sali konferencyjnej i sali narad, a mianowicie:
1) Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach,
2) ROD STOKROTKA we Włoszczowie.
5. Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt w 2014 r. realizowane były bezpośrednio
przez Starostwo lub we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami. Priorytetowe
obszary współpracy Powiat Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi,
określone w rozdziale VII załącznika do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. – w sprawie uchwalenia „Programu
współpracy […] – na 2014 rok” nie obejmowały zadań powiatu realizowanych przez
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (pismo Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 17 marca 2015 r. - znak: ROL.605.2.2015.V).
6. W sprawozdaniu z dnia 20 marca 2015 r. (L.Dz. PCK-R 142/2015) dyrektor Powiatowego
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego (PCKR) poinformowała, że w 2014 r. jednostka ta
zrealizowała we współpracy z organizacjami pozarządowymi i prowadzącymi działalność
pożytku publicznego następujące przedsięwzięcia:
1) kultura:
a) współorganizacja wraz z Lokalną Grupa Działania „Region Włoszczowski”
imprezy pn. „XII Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego”, która odbyła się
w PCK-R we Włoszczowie w dniu 7 marca 2014 r.,
b) współorganizacja z Lokalną Grupą Rybacką „Między Nidą a Pilicą” imprezy
kulturalno-artystycznej pn. „Bądź zdrów jak ryba”, która odbyła się w PCK-R
we Włoszczowie w dniu 31 maja 2014 r.,
c) współorganizacja wraz z Lokalną Grupą Działania „Region Włoszczowski”
oraz Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej
we Włoszczowie imprezy plenerowej pn. „Włoszczowskie Targi Runa Leśnego”, która odbyła się w PCK-R we Włoszczowie w dniu 28 września 2014 r.
Podczas imprezy odbył się konkurs na potrawę z runa leśnego, konkurs sołtysów oraz parada strażackich orkiestr dętych,
d) współudział stowarzyszeń takich jak: Stowarzyszenie "Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi" z Moskorzewa, Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Komorniki
"Nad Czarną", Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Januszewice, Stowarzyszenie
"Włoszczowa na Obcasach", Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lipie
"Lipianie", Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej z Ostrowa, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko "Od pomysłu do działania", Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Oświaty "Pogodna Jesień", w imprezie cyklicznej pn. „Włoszczowskie Targi Runa Leśnego”, która odbyła się w PCK-R we
Włoszczowie” w dniu 28 września 2014 (aktywny udział w konkursach),
e) współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem „Wiosna” na terenie rejonu
włoszczowskiego ogólnopolskiej akcji pn. „Szlachetna Paczka” - projektu pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w grudniu
2014 r.
2) przedsięwzięcia sportowo-turystyczne:
a) współorganizacja ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział Włoszczowa VIII Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty, który
odbył się w hali sportowej PCK-R we Włoszczowie w marcu 2014 r.,
b) współorganizacja z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym we Włoszczowie Powiatowych Drużynowych Zawodów w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych, które odbyły się w PCK-R we Włoszczowie w dniu 4 kwietnia 2014 r.,
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c) współpraca z Kieleckim Klubem Karate KUOKUSHIN w zakresie zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 2014 r.,
d) współpraca z Klubem Szachowym „Victoria” w Kielcach w organizacji wydarzenia sportowego pn. „Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego w Szachach”,
które odbyło się w PCK-R we Włoszczowie w dniu 18 maja 2014 r.,
e) współorganizacja z Lokalną Grupa Działania „Region Włoszczowski” oraz Towarzystwem Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy imprezy pod
nazwą „Rodzinnego Rajdu Turystycznego po Włoszczowie i okolicy”, który
odbył się w dniu 7 czerwca 2014 r.,
f) współpraca z Krajowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych
w zakresie zorganizowania zajęć rekreacyjnych dla Pań pn. „Aerobik 55 +”,
g) współpraca z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym „Dynamit” poprzez
organizację wakacyjnych zajęć sportowych oraz turniejów sportowych, które
zostały rozegrane na obiektach PCK-R we Włoszczowie w okresie lipiecsierpień 2014 r.,
h) współorganizacja z Caritas Kielecka Warsztaty Terapii Zajęciowej z Ostrowa
imprezy pn. „Spartakiada sportowo-rekreacyjna” dla osób niepełnosprawnych,
która odbyła się w PCK-R we Włoszczowie w dniu 18 września 2014 r.,
i) współorganizacja z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym we Włoszczowie imprezy cyklicznej pn. „Zlot Rowerowy-Barwy Jesieni Powiatu Włoszczowskiego 2014”, która odbyła się w PCK-R we Włoszczowie w dniu 3 października 2014 r.
3) przedsięwzięcia profilaktyczne:
a) współpraca ze Świętokrzyskim Klubem Amazonek Filia we Włoszczowie
w zakresie zaspokojenia potrzeb lokalowych związanych z organizacją spotkań i zajęć dot. profilaktyki zdrowotnej,
b) współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach w zakresie zorganizowania przedsięwzięcia pn. „Akcja Honorowego Oddawania Krwi”, które odbyły się w dniach 27 stycznia 2014 r., 31 marca
2014 r., 28 września 2014 r. w PCK-R we Włoszczowie oraz w dniu 28 czerwca 2014 r. podczas imprezy „Powitanie Lata” na stadionie OSiR we Włoszczowie,
c) promowanie akcji prozdrowotnej pn. „Nie łam się”. zorganizowanej przez Fundację „Jesteśmy Blisko” w miesiącu maju 2014 r.,
d) współpraca ze Stowarzyszeniem „Włoszczowa na Obcasach” w zakresie organizacji happeningu pod hasłem „Obudź się”, zorganizowanego
w celu zmotywowania kobiet do zadbania o siebie, wykonania badań i do
zdrowego odżywiania. Akcja została zorganizowana we Włoszczowie w dniu
8 marca 2014 r.,
e) współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, Stowarzyszeniem „Podaj rękę” we Włoszczowie oraz Stowarzyszeniem
„Włoszczowa na Obcasach” przedsięwzięcia pn. Mikołajkowa Akcja Honorowego Oddawania Krwi w ramach ogólnopolskiej akcji pt. „I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem”, która odbyła się w PCK-R we Włoszczowie w dniu
1 grudnia 2014 r.
4) inne przedsięwzięcia:
a) współpraca ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój w Kielcach w zakresie
wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby organizacji szkoleń projektowych,
b) współpraca ze Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój w Kielcach w zakresie
wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby organizacji szkoleń projektowych,
zgodnie z harmonogramu szkoleń w 2014 roku,
c) współpraca z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji z Warszawy w zakresie wynajmu hali sportowej na potrzeby organizacji zajęć o charakterze rehabilitacyjnosportowym dla dzieci niepełnosprawnych, od miesiąca kwietnia 2014 r.,

- 10 -

d) współpraca z Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości
z Końskich w zakresie zorganizowania stażu w ramach projektu
pn. „Bezrobocie? Nie, dziękuję”, od miesiąca sierpnia 2014 r.
7. W sferze zadań wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we
Włoszczowie (PCPR), wg informacji ujętych w piśmie z dnia 19 marca 2014 r. (PCPRPZ-MS-0112/9/15), ww. jednostka pomocy społecznej współpracowała z następującymi
organizacjami:
1) ze Świętokrzyskim Klubem „Amazonki” (oddział we Włoszczowie): w zakresie realizacji zadania dotyczącego organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych – dofinansowanie do wycieczki do Zakopanego (1 000,00 zł),
2) z Polskim Związkiem Niewidomych (Okręg Świętokrzyski – koło we Włoszczowie)
– w zakresie realizacji zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – dofinansowanie do spotkania opłatkowego
w kwocie (960,00 zł),
3) ze Stowarzyszeniem Seniorów „Barwy Jesieni” w zakresie realizacji zadania
z zakresu organizacji sportu, kultury, realizacji i turystyki osób niepełnosprawnych
- dofinansowanie do spotkania integracyjnego z okazji Dnia Seniora (1 000,00 zł),
4) z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów (oddział rejonowy we Włoszczowie),
w zakresie realizacji zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, realizacji i turystyki osób niepełnosprawnych – dofinansowanie do wycieczki do Lichenia
(1 000,00 zł),
5) Caritas Diecezji Kieleckiej – środki na działalność warsztatów terapii zajęciowej
w Ostrowie (591 840,00 zł), przekazywane zgodnie z algorytmem PFRON.
Zadania te były finansowane na podstawie przepisów szczególnych, do których
odnoszą się stosowne zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Zgodnie z pismem z dnia 20 marca 2015 r. (CAZ-5010-2/DM/2015) współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z organizacjami pozarządowymi oraz pożytku publicznego miała
w 2014 r. charakter pozafinansowy. PUP wykonuje zadania statutowe z zakresu promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. W 2014 r. współpraca z organizacjami obejmowała staże oraz promocję projektów. Staże zostały zorganizowane zostały w następujących stowarzyszeniach:
1) Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”,
2) Lokalna Grupa Działania „ Region Włoszczowski”,
3) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty
w Częstochowie,
4) Klub Sportowy „Hetman Włoszczowa”,
5) Miejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo,
6) Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Bebelnie.
Organizacja staży nie wiązała się z dofinansowaniem wymienionych stowarzyszeń, była natomiast wsparciem w zakresie realizacji ich zadań poprzez prace wykonywane
przez stażystów.
Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie współpracował również z organizacjami
pozarządowymi w zakresie promocji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy realizowanych przez nie projektów. W 2014 r. o pomoc w ich rozpropagowaniu zwróciły się:
1) Liga Obrony Kraju – oferta szkoleniowa,
2) Fundacja Aktywności Obywatelskiej – projekt poświęcony aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką,
3) Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Pracy „Razem Możemy Więcej” – propozycja
szkoleń,
4) Lubelski Ośrodek Samopomocy – szkolenia zawodowe i staże w ramach projektu
„Dobry zawód – Nowe Perspektywy”,
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5) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – szkolenia zawodowe
i staże w ramach projektu „Bezrobocie? Nie, dziękuję”,
6) Świętokrzyski Związek Pracowników Prywatnych LEWIATAN – szkolenia zawodowe i staże w ramach projektu „Znajdź nową pracę jako robotnik gospodarczy”,
7) Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA” – szkolenie zawodowe „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”,
8) Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa – działania w ramach projektu „Wspólne przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie”,
9) Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej LOWES – wsparcie i szkolenia
z zakresu ekonomii społecznej.
9. W niniejszym sprawozdaniu należało ponadto uwzględnić informacje przedłożone przez
dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski. Zgodnie z art. 39 ust. 9
ustawy z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty dyrektor szkoły „stwarza warunki
do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki".
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego
we Włoszczowie pismem z 14 kwietnia 2015 r. (I LO – 1694/1/2015) poinformowała, że
w 2014 r. w szkole tej kontynuowała działalność Fundacja zarejestrowana 30 listopada
2009 r. w KRS, która działa na rzecz wszechstronnego rozwoju I LO.
Dzięki Fundacji I Liceum zorganizowano w 2014 r. m. in.:
1) projekt z działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów,
2) projekt pt. „Fitnes na topie” – poszerzenie oferty turystycznej obszaru LGD poprzez Uruchomienie we Włoszczowie i Nieznanowicach ścieżki turystycznorekreacyjnej z siłownią zewnętrzną, stołami zewnętrznymi do tenisa stołowego,
zakupem kijów Nordic Walking – kwota 62 190,87 zł,
3) VIII Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej – Fundacja pozyskała na ten cel
2 284,66 zł,
4) Włoszczowski Festiwal Żeromszczyzny – Fundacja pozyskała na ten cel
1 470,00 zł.
Jak wynika z pisma z dnia 19 marca 2015 r. (L.dz. ZSP Nr 2/720/2014/2015)
w celu organizacji akcji charytatywnych, szkolnych konkursów, programów artystycznych
oraz wystaw dla mieszkańców miasta, co wzbogaciło formy działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. hetmana
Stefana Czarnieckiego w 2014 r. współpracował ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Sympatyków ZSP Nr 2, Włoszczowskim Towarzystwem Historycznym oraz innymi jednostkami
z terenu powiatu włoszczowskiego. Dyrektor ZSP Nr 2 przedłożył również informację o działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu, który został utworzony w 2011 r., w celu angażowania
uczniów w akcje charytatywne i profilaktyczne organizowane przez szkołę, a także inne instytucje i organizacje na terenie powiatu włoszczowskiego.
Klub ten czynnie realizuje wolontariat w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
Środowiskowym Domu Samopomocy i Świetlicy Socjoterapeutycznej Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego,
działają również:
 Szkolny Klub Europejski propagujący wśród młodzieży ideę integracji europejskiej,
w szczególności poprzez organizowanie Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii
Europejskiej,
 Szkolny Klub Ekologiczny, utworzony w 2008 r., którego głównym celem jest organizacja ogólnopowiatowej akcji zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, cieszącej się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu.
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Pismem z dnia 20 marca 2015 r. (L.dz. ZSP 3 – 00500.7.2015) Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica przedłożył informację
o działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu, utworzonego w 2007 r. w celu zapoznawania
z ideą wolontariatu oraz umożliwienia uczniom podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących, niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.
W 2014 r. wolontariusze z ZSP Nr 3 wzięli udział w następujących ogólnopolskich
akcjach: "GÓRA GROSZA", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Świąteczne Kartki
Dobroczynne", „Różowa Wstążeczka” oraz akcjach internetowych np. "Pajacyk",
www.pustamiska.pl itp. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu codziennie odwiedzają
stronę www.pajacyk.pl, aby zbierać pieniądze na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach.
W ramach akcji „Poczytaj mi przyjacielu” klub współpracuje z przedszkolami na
terenie Włoszczowy, czytając bajki oraz książeczki o różnej tematyce.
Włączyli się w kolejną edycję akcji powiatowej „Spełniamy marzenia”. Zbiera pieniądze i przygotowuje paczki mikołajkowe dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka we Włoszczowie i Komornikach, Pogotowia Opiekuńczego we Włoszczowie oraz dzieci z ubogich rodzin powiatu włoszczowskiego. Bierze udział w koncertach świątecznych w Powiatowym
Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie, gdzie prezentuje własnoręcznie wykonane stroiki i ozdoby świąteczne.
Klub ten w 2014 r. organizował i przeprowadził wiele szkolnych akcji charytatywnych, takich jak: „Bożonarodzeniowy dar serca” oraz „Wielkanocny dar serca”, z których
dochód przeznaczony został na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących uczniów
ZSP Nr 3.
W kalendarium klubu na stałe wpisana jest także akcja „Zbierania Nakrętek”.
Poprzez tę akcję nie tylko pomagają potrzebującym, ale także wprowadzają nawyk selektywnego zbierania odpadów. Zbierają nakrętki plastikowe po napojach, sokach, wodach,
które przekazują osobom potrzebującym.
Wolontariusze na bieżąco pomagają niepełnosprawnym, niosąc pomoc m.in.
niewidomym. Szkoła od tego roku współpracuje z Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla
Niepełnosprawnych DE FACTO. Bierze udział w projekcie pn. „Audio-wolontariat”, w którym
zadaniem wolontariuszy jest opisywanie ilustracji (wykonywanie ich audiodeskrypcji) dla
osób niewidomych. Dzięki projektowi wzrasta chęć pomocy słabszym, uczniowie poznają
bariery, które utrudniają osobom niewidomym dostęp do informacji i edukacji.
Szkolny Klub Wolontariatu współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży „Razem Pomagamy”, biorąc udział w akcjach zbiórki żywności (Kielecki Bank
Żywności).
Od 2013 roku przed każdymi świętami włącza się w kampanie charytatywne
„Świąteczne kartki dobroczynne” prowadzone przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA.
Wolontariusze rozprowadzają kartki świąteczne wśród młodzieży i pracowników szkoły,
a pieniądze ze sprzedaży kartek zostają przekazane na konto tego stowarzyszenia.
Szkolny Klub Wolontariatu współpracuje ze Szkolnym Kołem Caritas, środowiskowym Domem Pomocy Społecznej, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach.
Działania wolontariuszy klubu zostały docenione: 17 czerwca 2013 r. Szkolony
Klub Wolontariatu uzyskał certyfikat „Dobry Wolontariat” i został umieszczony na stronie
www.dobrywolontariat.pl w zakładce lista przyjaznych.
Szkolny Klub Wolontariatu dzięki zaangażowaniu i pomysłowości wolontariuszy
pomógł już wielu potrzebującym w szkole (ZSP Nr 3), a także poza nią.

