Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji
Programu współpracy powiatu żagańskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2011 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr V.11.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie
przyjęcia Programu współpracy powiatu żagańskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2011 roku, wspólnie z organizacjami pozarządowymi realizowano
następujące priorytetowe zadania:
1. z zakresu kultury:
1) wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych,
angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje,
2) wspieranie działań promujących wielokulturowość społeczeństw lokalnych, w tym kulturę
mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Powiatu Żagańskiego,
3) wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe Powiatu Żagańskiego.
2. z zakresu oświaty i wychowania:
1) realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu
społeczeństwa obywatelskiego,
2) realizacja programów dotyczących rozbudzenia przedsiębiorczości dzieci i młodzieży,
3) organizowanie działalności artystycznej dzieci i młodzieży rozwijającej ich zainteresowania
i uzdolnienia w różnych dziedzinach,
3. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:
1) wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych,
2) promocja sportu niepełnosprawnych,
3) wspieranie działań na rzecz utrzymywana i przedłużania sprawności fizycznej osób starszych,
4) wspieranie Uczniowskich Klubów Sportowych,
5) wspieranie finansowe współzawodnictwa młodzieżowego w ramach Igrzysk Młodzieży –
Licealiady, Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz imprez sportowych organizowanych przez
Szkolny Związek Sportowy,
6) wspieranie lokalnych i powiatowych programów służących rozwojowi sportu dzieci
i młodzieży;
4. z zakresu turystyki:
1) promocję aktywności turystycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
2) organizację imprez turystycznych,
3) wyznaczanie oraz odnawianie szlaków turystycznych,
4) wspieranie działań podejmowanych na rzecz wypromowania produktu turystycznego
o znaczeniu powiatowym i regionalnym,
5) wspieranie działań mających na celu promocję obiektów turystycznych i gospodarstw
agroturystycznych;
5. z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
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1) wspieranie programów promocji zdrowia powodujących zwiększenie świadomości
i odpowiedzialności mieszkańców Powiatu Żagańskiego za własne zdrowie,
2) wspierania programów z zakresu zapobiegania chorobom układu krążenia, chorobom
nowotworowym, chorobom układu oddechowego oraz urazów i wypadkom komunikacyjnym
(w tym m.in. promowanie badań skryningowych, badań profilaktycznych, badań okresowych,
szczepień ochronnych oraz nauki samobadania piersi),
3) wspierania programów edukacyjnych w zakresie zapobiegania wypadkom i urazom
komunikacyjnym z uwzględnieniem nauki udzielania I pomocy przedmedycznej,
4) działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie
przeciwdziałania epidemii HIV/AIDS ( m.in. współorganizowanie konkursów wiedzy dla
młodzieży).
Współpraca powiatu żagańskiego z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy
i pozafinansowy.
Współpraca finansowa
W roku 2011 w konkursie ofert Zarząd Powiatu wybrał 3 stowarzyszenia, z którymi współpracowało
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
Stowarzyszenie „Liberi” w Głogowie - współpraca w zakresie zapewnienia opieki wychowania
dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców biologicznych poprzez
umieszczenie ich pod opieka rodzinnych domów dziecka, dla których organem prowadzącym
jest stowarzyszenie. W roku 2011 na w/w zadanie przekazano kwotę 264.731, 82 zł.
Fundacja im. Janusza Korczaka z siedzibą w Przedmościu- współpraca w zakresie zapewnienia
opieki wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców
biologicznych poprzez umieszczenie ich pod opieka rodzinnych domów dziecka, dla których
organem prowadzącym jest fundacja. W roku 2011 na w/w zadanie przekazano kwotę
199.200,00 zł.
Fundacja „Nasz Dom” z siedzibą w Lutolu Mokrym – współpraca w zakresie realizacji projektu
systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało ze Szprotawskim Stowarzyszeniem
Osób Niepełnosprawnych w ramach działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wiechlicach, dla którego stowarzyszenie jest organem prowadzącym .
Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w formach:
1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków, konsultowania z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do
zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji oraz tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów oraz
właściwych organów administracji publicznej:
przeprowadzono konsultacje programu współpracy powiatu żagańskiego z organizacjami
pozarządowymi na rok 2011,
przeprowadzono konsultacje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz związkiem
zawodowym NSZZ „Solidarność” zmiany uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
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nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywującego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
W Powiecie Żagańskim funkcjonuje Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
złożona m.in. z przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Żaganiu i Szprotawie, Polski związek Niewidomych w Szprotawie, Stowarzyszenie „Piękni
Życiem” w Iłowej.
Powiat Żagański podał i sfinansował zamieszczenie informacji o organizacjach pożytku
publicznego w Gazecie Lubuskiej i możliwości przekazania 1% podatku.
2. udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania:
Na stronie internetowej Powiatu Żagańskiego zamieszczane były wielotematyczne informacje
skierowane do organizacji pozarządowych dot. m.in.:
III edycji konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider,
rozliczania projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki,
o możliwościach aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich,
możliwości dofinansowania projektów na rozwój eksportu w ramach działania „paszport do
eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
możliwości ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach Programu
Obserwatorium Kultury 2011,
o grantach dla organizacji młodzieżowych i instytucji wychowawczych,
IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii
zajęciowej, niepełnosprawnych uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz
domów pomocy społecznej ( w związku z Europejskim Rokiem Wolontariatu),
możliwości ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach II edycji
Programu Grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów”,
o konkursie „Na najlepszy Produkt Turystyczny”,
o projekcie „Podaj dalej” realizowanym przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum ze
Słubic we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społecznych dla Przyszłości. Projekt ten ma służyć
wzmocnieniu potencjału organizacji pozarządowych w regionie,
o konkursie grantowym „Równać szanse 2011”w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności . Celem konkursu jest wyrównanie szans na dobry start dzieci i młodzieży
z terenów wiejskich i małych miast,
o mobilnym systemie „Wprawiamy w ruch społeczną energię”- jest to jedna z form wsparcia
lokalnych liderów i osób zaangażowanych w działalność III sektora. Służyć temu ma NGO’bus
czyli autobusik wyposażony w sprzęt multimedialny, służący przeprowadzeniu warsztatów
dla społeczności lokalnych,
spotkania nt. „ Podstawy tworzenia projektów- jak napisać dobry projekt”,
informacja o projekcie „Przygoda i nauka z GPs-em”.
W roku 2011 prowadzono również inne formy współpracy w postaci:
I. Sprawowania patronatu Starosty i fundowania nagród nad imprezami o zasięgu gminnym,
ponadgminnym i regionalnym, pomocy w organizacji konkursów, a także udziału w komisjach
konkursowych i w tym:
ufundowano nagrodę główną na Lubuski Konkurs Recytatorski o wartości 500 zł,
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ufundowano nagrodę główną na Festiwal Twórczości Dziecięcej o wartości 200 zł,
ufundowano nagrody dla laureatów konkursu „Pejzaż muzyka malowany” o wartości 300 zł,
ufundowano słodycze dla uczestników Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej
w Małomicach – koszt 100 zł,
ufundowano nagrody dla laureatów ogólnopolskiego festiwalu twórczości dziecięcej Wojska
Polskiego – Kołobrzeg 2011 - na kwotę 200 zł,
udzielono wsparcia na organizacje spotkania – Biblioteczna Skarbnica Piśmiennicza – na
kwotę 75 zł,
ufundowano nagrodę główną na XIX Festiwal Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” o wartości
308 zł,
ufundowano nagrody w konkursie na najbardziej dorodnego ziemniaka na Święcie Ziemniaka
w Sierakowie – kwota 418 zł,
sfinansowano przejazd chóru Oktawa na warsztaty lokalne do Kudowy Zdrój – kwota 1500 zł,
sfinansowano przewóz zespołu Lutnia na festiwal „Mundurowo na ludowo”- kwota 378 zł,
udzielono wsparcia finansowego dot. wydania publikacji pt. „Zarys Historyczny 34 Brygady
Kawalerii Pancernej” – kwota 1000 zł,
udzielono wsparcia finansowego
w Żaganiu- kwota 650 zł,

organizacji

Polsko-Niemieckiego Spotkaniu chórów

udzielono wsparcia finansowego organizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania
aktywności lokalnej „Wieś razem” w Siecieborzycach VIII Powiatowego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej „Piosenka budzi się wiosną”- kwota 500 zł,
udzielono wsparcia finansowego organizowanej przez Żagańskie Stowarzyszenie Muzyczne
im. Aliny Czerny – Stefańskiej
XXIII Letniej Akademii Muzycznej oraz XI edycji
Międzynarodowego Forum perkusji – kwota 9000 zł,
udzielono wsparcia finansowego organizowanego przez PTTK – stowarzyszenie turystyczne
„Ogniwo” VII Powiatowego Rajdu Rowerowego , „Spływ rzeką Bóbr przez Powiat żagański”
oraz organizację „Dnia turystyki” – kwota 1600 zł,
udzielono wsparcia finansowego organizowanego przez klub wodny PTTK „Szron” XVI
Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego „Mors 2011”- kwota 300 zł,
udzielono wsparcia finansowego organizowanych przez Klub Sportowy „Iskra” Małomice
zawodów sportowych – kwota 1000 zł,
udzielono wsparcia finansowego organizowanego przez UKS „Viking” spływu kajakowego –
kwota 1500 zł,
udzielono wsparcia finansowego działalności UKS „Uczniak” w Szprotawie – kwota 1200 zł,
udzielono wsparcia finansowego organizowanych przez klub wodny PTTK Szron spływów na
terenie powiatu – kwota 400 zł,
udzielono wsparcia finansowego organizacji zawodów Żagań Strong- kwota 200 zł,
udzielono wsparcia finansowego organizowanych przez Polski Związek Wędkarski
w Małomicach zawodów wędkarskich – kwota 480 zł,
udzielono wsparcia finansowego organizowanych przez UKS „Spartak” zawodów sportowych
– kwota 2000 zł,
zakupiono nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za działalność w ramach PCK –
kota 300 zł.
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II. pomocy przy organizowaniu spotkań m.in. poprzez nieodpłatne udostępnianie lokalu i środków
technicznych oraz pomocy przy uzyskiwaniu środków finansowych z funduszy zewnętrznych.
Pomoc techniczna przy organizacji wrześniowego festynu „Parafialne Spotkanie z Muzami”
(m.in. wypożyczenie namiotów),
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu ul. Jana Pawła II
współfinasowany przez Starostwo Powiatowe, udziela informacji organizacjom
pozarządowym dot. możliwości ubiegania się o fundusze europejskie, realizacji projektów
oraz rozliczania projektów,
W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych w roku 2011 specjalistki ds. funduszy
europejskich 30 razy pełniły dyżury w różnych miejscowościach powiatu,
2 grudnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu zostały przeprowadzone warsztaty dla
organizacji pozarządowych pt. Podstawy tworzenia projektów - jak napisać dobry projekt".
Trenerami byli eksperci z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego
w Zielonej Górze.
III. pomocy rzeczowej oraz zakupu usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach
o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności
opodatkowania:
oznakowano i odnowiono części szlaków turystycznych PTTK na terenie powiatu żagańskiego
- na kwotę 2280 zł,
ufundowano nagrody dla uczestników zabawy choinkowej w wojskowym Klubie
Garnizonowym na kwotę 100 zł,
zakupiono nagrody na festyn Rodzin Zastępczych –na kwotę 1582 zł,
zakupiono nagrody na Festyn Bezpieczeństwa – na kwotę 248 zł,
udzielono wsparcia przy organizacji festynu kościelnego Parafii pw. WNMP w Żaganiu–
poprzez zakup pasków do mierzenia poziomu cukru we krwi oraz pasków do mierzenia
cholesterolu – kwota 500 zł,
udzielono wsparcia przy organizacji obchodów Dnia Białej Laski w Żaganiu i Szprotawie –
kwota 3000 zł,
zakupiono nagrody dla uczestników Szprotawskiego Tygodnia Osób Niepełnosprawnychkwota 300 zł,
zakupiono nagrody w konkursach na zabawę mikołajkową dla rodzin zastępczych –na kwotę
584 zł.
W ramach realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielono
dofinansowanie dla organizacji pozarządowych na imprezy okolicznościowe. Dofinansowanie
otrzymały:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Piękni
1999,76 zł,

Życiem” w Iłowej – kwota

Polski Związek Niewidomych koło w Szprotawie – kwota 390 zł,
Polski Związek Niewidomych koło w Żaganiu – kwota 597 zł,
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żaganiu – kwota 6680
zł.
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