SPRAWOZDANIE Z REALIZAJI
„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 na lata 2017-2018”

za rok 2017

I.

WPROWADZENIE:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 22 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2018 r. poz. 450) 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 na lata 2017 - 2018”, zwany dalej
Wieloletnim programem, został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Środzie Śląskiej nr
XXVIII/124/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.
Cel główny programu określono jako efektywne wykonywanie zadań powiatu,
poprzez włączenie organizacji w ich realizację oraz budowanie i umacnianie
partnerstwa pomiędzy powiatem a organizacjami. Cele szczegółowe określono
następująco:
a) poprawa jakości życia mieszkańców powiatu, poprzez pełniejsze zaspakajanie
ich potrzeb,
b) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
c) prezentacja dorobku podmiotów działalności pożytku publicznego i
promowanie ich osiągnięć,
d) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,
e) 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 wymogiem prawnym projekt dokumentu poddano konsultacjom
społecznym. Zasady ich przeprowadzenia określiła uchwała nr 155/2016 Zarządu
Powiatu w Środzie Śląskiej z 15 listopada 2014 r. Opinie i uwagi można było składać
od 15 do 22 listopada na specjalnym formularzu zamieszczonym w Internecie. Żaden
z upoważnionych podmiotów nie skorzystał z tej możliwości.
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II.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA:

A. Dotacje w trybie otwartego konkursu ofert
Zgodnie z art. 5 pkt. 4 ustawy współpraca finansowa Powiatu Średzkiego z
organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
odbywa się w drodze zlecenia, które z kolei może przybrać dwie formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji, lub
2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
W okresie sprawozdawczym Powiat Średzki nie zlecił żadnego zadania publicznego
w trybie otwartego konkursu ofert.
A. 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.
W okresie sprawozdawczym z wnioskiem o udzielenie małego grantu zwróciła się
tylko jedna organizacja Stowarzyszanie „Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej”.
INFORMACJE O OFERCIE:
Rodzaj zadania: podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Tytuł zadania: Wystawa „Rodem z Łukowca”
Termin realizacji: 10 maja 2017 r. – 30.06.2017 r.
Wartość zadania: 11 300 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 6 000 zł
Do złożonej ofert nikt nie złożył zastrzeżeń i uchwałą nr 200/2017 z dnia 17 maja 2017
roku Zarząd Powiatu przyznał jej dotację w kwocie 6 tys. zł.
III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA:
Współpraca powiatu z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego obejmuje również działania o charakterze pozafinansowym.
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W roku 2017 współpraca pozafinansowa, tak jak w latach wcześniejszych,
najczęściej przybierała formy:
1. nieodpłatnego użyczenia lokali znajdujących się w zasobach Powiatu
Średzkiego dla Związku Nauczycielstwa Polskiego – Odział w Środzie Śląskiej,
Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Średzkiego, Powiatowej Społecznej Sekcji
Piłki Nożnej, Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
2. nieodpłatnego udostępnienia sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Środzie Śląskiej na posiedzenia i spotkania organizacji,
3. promowania działań i inicjatyw organizacji na stronie internetowej urzędu www.powiat-sredzki.pl oraz w lokalnej prasie - Roland, Express Średzki, Express
Miejski,
4. przekazywania informacji z Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
Departamentu
Spraw
Społecznych
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
5. pomocy technicznej w zredagowaniu i wydruku zaproszeń, dyplomów,
plakatów, podziękowań itp.
6. pomocy doradczo - konsultacyjnej przy opracowywaniu projektów i wniosków
dotacyjnych,
7. patronatu starosty powiatu nad szczególnie ważnymi przedsięwzięciami,
8. przekazywania według potrzeb materiałów
(długopisów, breloków, ulotek, notesów).

promocyjnych

powiatu

IV. 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.
W roku 2017 ze względu na oszczędności budżetowe dominowała współpraca o
charakterze pozafinansowym, lecz i ona pozwoliła na zacieśnienie lokalnych więzi,
pobudzenie aktywność organizacji i podmiotów.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu
Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu do 31
maja za rok poprzedni.
Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu r. zostanie opublikowane na
stronie www.powiat-sredzki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

Środa Śląska, 11 kwietnia 2017 r.

Sporządziła: Ewa Rolińska-Sikora
Zaakceptował: Marcin Brzeziński
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