Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu w Środzie Śl.
nr 241/2013
z 25 kwietnia 2013 r.

POWIAT ŚREDZKI

SPRAWOZDANIE
z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Średzkiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
latach 2011-2012”
za rok 2012

Środa Śląska, kwiecień 2013 r.

I.

WPROWADZENIE:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia
5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
jest ustawowym obowiązkiem powiatu. Szczegółowo zasady tej współpracy określa
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm), zwana dalej ustawą. Zgodnie z nią organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalania rocznego
programu współpracy (art. 5a ust.1) lub wieloletniego programu współpracy (art. 5a
ust.2).
„Wieloletni program współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w latach 2011-2012”, zwany dalej Wieloletnim programem,
został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Środzie Śląskiej nr VI/43/2011 z dnia 31 marca
2011 r.
Celem Wieloletniego programu jest efektywniejsze wykonywanie zadań powiatu,
wynikających z przepisów prawa oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy
powiatem a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy, zwanymi dalej organizacjami i podmiotami. Cele szczegółowe określono
następująco:
1) poprawa jakości życia mieszkańców powiatu, poprzez pełniejsze zaspakajanie ich
potrzeb,
2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
3) prezentacja dorobku podmiotów działalności pożytku publicznego i promowanie
ich osiągnięć,
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,
5) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności
lokalnych.
Program powstał przede wszystkim w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie
pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej. Zgodnie z uchwałą nr 20/2011
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z 10 marca 2011 r. projekt dokumentu poddano
konsultacjom. W dniach 17- 24 marca 2011 r. upoważnione podmioty mogły składać na
specjalnym formularzu opinie i uwagi do projektu dokumentu. Z prawa tego skorzystała
tylko jedna organizacja - Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, która zawnioskowała o
rozszerzenie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego o
dofinansowywanie wyjazdów do kin, teatrów czy muzeów mieszkańców małych
miejscowości. Uwaga organizacji została odrzucona przez zarząd powiatu, jako
niezasadna.

II. WSPÓŁPRACA FINANSOWA:
A. Konkursy ofert
Współpraca o charakterze finansowym Powiatu Średzkiego z organizacjami i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zleceniu zadań
publicznych w formie ich wspierania (częściowe dofinansowanie). Zlecenie odbywało się
w drodze otwartych konkursów ofert ogłoszonych zgodnie z ustawą oraz Wieloletnim
programem.
W 2012 roku Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej ogłosił dwa otwarte konkursy ofert: 18
kwietnia - uchwała nr 136/2012 oraz 9 sierpnia - uchwała nr 173/2012.
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Przedmiotem konkursów były następujące zadnia:
1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
- realizacja programów profilaktycznych i edukacyjno-zdrowotnych
Wysokość środków: 2 tys. zł
2) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży:
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Wysokość środków: 2 x 2 tys. zł
3) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
- organizacja zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym
Wysokość środków: 2 x 2 tys. zł.
Łącznie na realizacje w/w zadań przeznaczono 10 tys. zł., tak jak w 2011 r.
Na pierwszy konkurs wpłynęło dziewięć ofert. Oceniła je Komisja Konkursowa powołana
przez Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej (uchwała nr 139/2012 oraz 141/2012).
Wszystkie oferty przeszły pozytywnie ocenę formalną. Po ocenie merytorycznej Komisja
zarekomendowała zarządowi cztery oferty. Uchwałą zarządu z 13 czerwca 2012 r. nr
147/2012 dotacje przyznano trzem z nich.
Na drugi konkurs wpłynęła tylko jedna oferta. Przeszła ona pozytywnie ocenę formalną i
merytoryczną i 30 sierpnia 2012 r. zarząd podjął uchwałę o jej dofinansowaniu (uchwała
nr 181/2012).
Wykaz wszystkich dotacji udzielonych w 2012 roku:

Lp.

Podmiot/
siedziba

Nazwa zadania

Zakres zadania

Ocena
merytory- Wartość
czna (max zadania
40 pkt.)

Kwota
dotacji

20,80

2 700 zł

2 000 zł

23

29 960 zł

2 000 zł

35

4 600 zł

2 000 zł

33,66

4 640 zł

2 000 zł

41 900 zł

8 000 zł

I konkurs ofert
1. POLSKI
CZERWONY
KRZYŻ
Oddział
Rejonowy w
Środzie Śl.
2. Parafia
RzymskoKatolicka pw.
Św. Marcina w
Kulinie

-

„Letni odpoczynek
– zdrowy
odpoczynek”

3. Stowarzyszenie
Ludowy Zespół „Tęczowe
Sportowy Tęcza wakacje”
Kwietno

realizacja
programów
profilaktycznych i
edukacyjnozdrowotnych
realizacja
programów
profilaktycznych i
edukacyjnozdrowotnych
organizacja
wypoczynku dla
dzieci i młodzieży
II konkurs ofert
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Ludowy Klub
Ogólnopolskie
Kajakowy „Ster” Regaty Kajakowe
Malczyce
uświetniające 25lecie sportu
kajakowego w
gminie Malczyce i
powiecie średzkim

wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu
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W 2012 roku, tak jak w latach wcześniejszych, organizacjom i podmiotom nie zlecano
zadań publicznych w formie ich powierzenia (pełne dofinansowanie).
B. Dotacje w trybie art. 19a
Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość ubiegania się o dotację poza trybem
otwartego konkursu ofert. Procedurę te nazwano „małymi grantami” i reguluje ją art. 19a
ustawy.
Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury
spełnione muszą być następujące warunki:
wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza
kwoty 10 000 zł;
zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji
pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w
trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku
kalendarzowym.
O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje zarząd powiatu, oceniając
celowość realizacji zadania.
Wykaz dotacji udzielonych w trybie art. 19a w 2012 roku:
Wartość
zadania

Kwota
dotacji

1. Stowarzyszeniem W zdrowym
organizacja wypoczynku
„Nasze Piotrowice” ciele – zdrowy dla dzieci i młodzieży
duch

8 000 zł

2 000 zł

realizacja programów
profilaktycznych i
edukacyjno-zdrowotnych

5 000 zł

1 200 zł

13 000 zł

3 200 zł

Lp.

Podmiot/
siedziba

2. Stowarzyszenie
„Nie jesteś sam”

Nazwa
zadania

-

Zakres zadania

III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA:
Współpraca powiatu z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego obejmuje również działania o charakterze pozafinansowym.
W 2012 roku współpraca pozafinansowa przybrała formy:
1. zacieśnienia współpracy z Wrocławskim Centrum Wolontariatu we Wrocławiu,
organizacja spotkań promujących idę wolontariatu,
2. nieodpłatnego użyczenie lokali znajdujących się w zasobach Powiatu Średzkiego
dla Hufca ZHP w Środzie Śląskiej, Związku Nauczycielstwa Polskiego – Odział w
Środzie Śląskiej, Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Średzkiego, Powiatowej
Społecznej Sekcji Piłki Nożnej, Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
3. nieodpłatnego udostępnienia sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Środzie Śląskiej na posiedzenia i spotkania,
4. prowadzenia zakładki na stronie internetowej powiatu poświęcanej organizacjom
(publikacja ogłoszeń, informacji, dokumentow),
5. konsultacji projektów aktów prawa miejscowego tj. Wieloletniego programu
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współpracy na lata 2013-2014,
6. promowania działań i inicjatyw na stronie internetowej urzędu - www.powiatsredzki.pl oraz w lokalnej prasie - Roland, Express Średzki,
7. pomocy technicznej w zredagowaniu i wydruku m.in. zaproszeń, dyplomów,
plakatów,
8. pomocy doradczo - konsultacyjnej przy opracowywaniu projektów i wniosków
dotacyjnych,
9. informowania o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na realizację
zadań publicznych z innych źródeł niż budżet powiatu,
10. patronatu starosty powiatu nad szczególnie ważnymi przedsięwzięciami.,
11. przekazywania według potrzeb materiałów promocyjnych powiatu (długopisów,
breloków, ulotek, notesów).

IV. WSKAŻNIKI OCENY:
Zgodnie z Rozdziałem 9 Wieloletniego programu ocenie jego realizacji służą określone
wskaźniki. Bazując na nich realizację Wieloletniego programu w 2012 roku można ująć
następująco (w nawiasach dane za rok 2011):
1. liczba ogłoszonych konkursów – 2 (w 2011 - 1),
2. liczba ofert złożonych w konkursach - 10, (w 2011 - 5),
3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego – 6 (w 2011 - 5),
4. liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy – 2 (w 2011 - 0),
5. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane – 0 (w 2011 0),
6. beneficjenci zrealizowanych zadań (wielkość grupy odbiorców) - ok. tysiąc osób
(w 2011 - ok. 700 osób),
7. wysokość kwot udzielonych dotacji (z rozbiciem na obszary): 11 200 zł, (w 2011 10 tys. zł),
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 5 200 zł
- w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży: 4 tys. zł
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 2 tys. zł
8. wartość zadań zrealizowanych w ramach dotacji (z rozbiciem na obszary): 54 900
zł, (w 2011 - 18 115 zł),
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 37 660 zł
- w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 12 600 zł
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 4 640 zł
9. liczba ofert wspólnych – 0 (w 2011 - 0),
10. liczba zrealizowanych umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712
z późn. zm.) – 0 (w 2011 - 0),
11. liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez radę i
konsultowanych z organizacjami i podmiotami – 1 (w 2011 - 1).

4

V. PODSUMOWANIE:
Współpraca Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się na zasadach
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Zrealizowane w 2012 roku działania przyczyniły się do wzmocnienia współpracy
pomiędzy organizacjami i podmiotami a samorządem powiatowym, pobudziły aktywność
organizacji i podmiotów a przede wszystkim świadomość obywatelską i wrażliwość
społeczną. Przyznane dotacje pozwoliły na efektywniejsze zaspakajanie potrzeb
mieszkańców powiatu, a poprzez to na poprawę jakości ich życia oraz wzmacnianie
lokalnych więzi.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu w 2011
r. Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu w
Środzie Śląskiej do 30 kwietnia 2012 r.
Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu w 2011 r. zostanie opublikowane na
stronie www.powiat-sredzki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

Sporządziła;
Ewa Rolińska-Sikora
Zaakceptowała:
Mariola Kądziela
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