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 2012 roku.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a ust. 3 ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536) nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek
przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za poprzedni rok do dnia 30 kwietnia roku następnego.
Oceny efektywności realizacji Programu za rok 2012 dokonano w oparciu o wskaźniki określone
w § 14 ust.2 Uchwały Nr XI.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. 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 2012 roku.
Miernikami efektywności realizacji Programu są w szczególności:
I. Liczba działań i form współpracy powiatu żagańskiego z organizacjami pozarządowymi,
II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.
I. Liczba działań i form współpracy powiatu żagańskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wspólnie z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zrealizowano bądź udzielono
wsparcia zadaniom wymienionym w pkt. II
Ponadto 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 tj:


Przeprowadzono konsultacje programu współpracy powiatu żagańskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2012.



Przeprowadzono konsultacje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Związkiem
Zawodowym NSZZ „Solidarność” dot. likwidacji i przekształcenia szkół ponadgimnazjalnych.



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w ramach Powiatowej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych współpracowało z organizacjami pozarządowymi konsultując z
członkami Rady projekty aktów normatywnych. Organizacje posiadające swoich
przedstawicieli w w/w Radzie to: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żaganiu
i Szprotawie, Polski Związek Niewidomych w Szprotawie, Stowarzyszenie ,,Piękni Życiem”
w Iłowej.
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PCPR w Żaganiu współpracowało ze Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet ,,ŻAR” w Żarach
w strukturach którego funkcjonuje Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny. Pracownicy w/w
Ośrodka zajmowali się sprawami adopcji na potrzeby Powiatu Żagańskiego.
Zorganizowano spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu żagańskiego z
doradcą z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum dotyczące możliwości uzyskania wsparcia
finansowego dla organizacji pozarządowych na działalność statutową i realizację zadań
publicznych.



13 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych funkcjonujących na
terenie powiatu żagańskiego ze Starostą Żagańskim. Starosta poinformował o działaniach
Zarządu Powiatu Żagańskiego w roku 2012 oraz planach na rok 2013. Na spotkaniu
animatorzy z Regionalnego Ośrodka EFS w Zielonej Górze udzielali indywidualnych konsultacji
dot. pozyskiwania środków finansowych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł
finansowania.



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało ze Szprotawskim Stowarzyszeniem
Osób Niepełnosprawnych w ramach działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wiechlicach, dla którego stowarzyszenie jest organem prowadzącym. W/w współpraca
polegała na prowadzeniu uzgodnień co do bieżącego funkcjonowania WTZ oraz realizacji
planu finansowego.



Starostwo Powiatowe w Żaganiu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało
z wolontariuszami przy organizacji powiatowych pikników zdrowia dla dzieci i dorosłych.
W roku 2012 podpisanych zostało 24 umów o wolontariacie.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu w roku 2012 przeprowadziła
nieodpłatne 6 kursów szkolących dla 104 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu
żagańskiego, 1 cykl szkoleń z zakresu ratownictwa technicznego, który ukończyło
27 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 1 szkolenie kierowania ruchem
drogowym, które ukończyło 51 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. Szkolenie prowadzone
są z wykorzystaniem baz lokalowych, pomocy dydaktycznej, jak i pojazdów i sprzętu
pożarniczego dwóch Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Żaganiu i Szprotawie.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Żaganiu brała czynny udział
w organizacji corocznej ogólnopolskiej imprezy - XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
2. W roku 2012 udzielano pomocy w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania
m.in. poprzez zamieszczanie informacji w serwisie informacyjnym na stronie internetowej powiatu
żagańskiego.


Informacja o II edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego
przez Fundusz Społeczny Notariatu. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych
projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.



Informacja o możliwości aplikowania w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
o środki przeznaczone na wspieranie inicjatyw z zakresu rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, którego podstawą są obywatele świadomi swoich praw i obowiązków.



Informacja o konkursie ogłoszonym przez Wojewodę Lubuskiego dot. wsparcia realizacji
zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem bezpieczniej”.



Informacja o konkursie grantowym na najlepszą kampanię edukacyjną promującą selektywną
zbiórkę odpadów opakowaniowych „Grant na edukację”.
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Informacja o otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
na projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).



Informacja o bezpłatnym seminarium "Stowarzyszenie czy fundacja - oto jest pytanie"
dotyczące zakładania i rejestracji organizacji.
W roku 2012 udzielono pomocy przy organizowaniu spotkań m.in. poprzez nieodpłatne
udostępnianie lokalu i środków technicznych oraz pomocy przy uzyskiwaniu środków finansowych z
funduszy zewnętrznych.


Lubuskiej Izbie Rolniczej nieodpłatnie udostępniono Salę Narad w Starostwie Powiatowym w
Żaganiu na posiedzenie Żagańskiej Rady powiatowej LIR.



Udzielono pomocy technicznej 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 dotyczacych możliwości ubiegania się o fundusze europejskie, realizacji
projektów oraz rozliczania projektów.



W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych w roku 2012 specjaliści ds. funduszy
europejskich 30 razy pełnili dyżury w różnych miejscowościach powiatu, gdzie organizacje
pozarządowe mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji.

II . Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację rocznego Programu Współpracy.
Na realizację Uchwały Nr XI.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. 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 2012 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000 zł.
Zgodnie z Programem organizacjom pozarządowym udzielano pomocy rzeczowej oraz zakupu usług
na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznym, przy porównalności
metod kalkulacji kosztów oraz porównalnosci opodatkowania.
W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. udzielono wsparcia organizacjom pozarządowym
i innym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na następujące zadania:


VII Bukowińskie Kolędowanie zorganizowane przez Społeczny Komitet Organizacyjny
VII Bukowińskiego Kolędowania ( poczęstunek i gadżety promocyjne) - koszt 4.000 zł



Rajd Harcerski „Wielka Ucieczka” zorganizowany przez ZHP (zakup nagród) – koszt 199,75 zł



Olimpiada Ratownicza zorganizowana przez Zarząd PCK w Żaganiu ( zakup nagród) – koszt
500 zł



XXV- Letnia Akademia Muzyczna zorganizowana przez Żagańskie Stowarzyszenie Muzyczne
im. Haliny Czerny – Stefańskiej w Żaganiu (zakup nagród)- kwota 1000,00 zł



X edycja Międzynarodowego Forum Perkusji Żagańskiemu
zorganizowana przez
Stowarzyszenie Muzyczne im. Haliny Czerny – Stefańskiej w Żaganiu (zakup nagród)– koszt
2.885,45 zł



Ogólnopolski Wyścig Przełajowy o Puchar Starosty zorganizowany przez Żagańskie
Towarzystwo Cyklistów „Huragan”( zakup nagród) - koszt 500,00 zł
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VIII Rajd Rowerowy po powiecie żagańskim zorganizowany przez PTTK w Żaganiu – koszt
500,00 zł



XIII Mityng B. Chrobrego i Ottona III zorganizowany przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
”Uczniak” w Szprotawie ( usługa sędziowania) – koszt 1000,00 zł



Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski Młodziczek zorganizowany przez Klub
„Szprotavia – koszt 500,00 zł,



IX Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej oraz Festyn Powitanie Lata - imprezy organizowane
przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Wieś razem” (zakup nagród) – koszt
500,00 zł



XXI Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia zorganizowana przez PCK Żagań (zakup
nagród)– koszt 551,43 zł
Turniej Piłki Plażowej „Euro - Lubusik 2012” organizowany przez WKS „Sobieski” ( zakup
nagród)- koszt 300 zł



Sportowy



XVIII Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy Mors 2012 zorganizowany przez Klub Wodny
PTTK Szron w Żaganiu ( transport kajaków)- koszt 399,75 zł.
Ponadto:


Zakupiono stroje sportowe dla Klubu Sportowego „Iskra” Małomice (dla sekcji piłki nożnej)koszt 998,76 zł



Zakupiono sprzęt sportowy dla Ludowego Zespołu Sportowego- klub w Tomaszowie – koszt
500,00 zł
Zakupiono obuwie sportowe dla WKS „Sobieski” –koszt 1499,99 zł




zakupiono obuwie sportowe dla Ludowego Zespołu Sportowego „Czarni Jelenin” –koszt
2000,00 zł



zakupiono sprzęt sportowy dla Klubu Sportowego „Szprotavia” – koszt 1999,97 zł,



Zakupiono obuwie taneczne i uszyto stroje ludowe dla Stowarzyszenia Górali Czadeckich –
koszt 999,38 zł



Udzielono wsparcia Małomickiemu Klubowi Kajakowemu „Viking” na pokrycie kosztów
transportu zawodników i kajaków na obóz sportowy w Łagowie oraz Ogólnopolskie Zawody
Kajakowe w Poznaniu – koszt 1500,00 zł.



Pokryto koszty udziału członków Żagańskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w Żaganiu
w turnusie rehabilitacyjnym w Gościmskim Ośrodku Rehabilitacyjnym –koszt 3 600,00 zł



Pokryto koszty transportu zespołu śpiewaczego „Lutnia”
i Ludowej do Górzyna– koszt 400,00 zł



Pokryto koszty przewozu choru Octava na Międzynarodowe Spotkania Kulturalne w Wilnie –
koszt 2. 000,00 zł



Sfinansowano koszt transportu zespołu Octava na Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek,
który odbył się w Będzinie – koszt 1620 zł



Sfinansowano transport zespołu śpiewaczego Lutnia na festiwal „ Mundurowo na Ludowo” –
koszt 400 zł



Pokryto koszty transportu zespołu śpiewaczego Jodełki na międzynarodową imprezę
„Folklorelawine”, która odbyła się w dniach 22.06 -24.06.2012r. w powiecie OberspreewaldLausitz – koszt 1500 zł



Pokryto koszty transport zespołu śpiewaczego Lutnia na II Diecezjalny Przegląd Pieśni
Patriotycznej w Sulechowie- koszt 300 zł.

na Przegląd Piosenki Lokalnej
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Pokryto koszty transportu zespołu Złote Łany na Przegląd Grup Śpiewaczych do Trzciela –
koszt 500 zł



Pokryto koszty transport zespołu Lutnia na przegląd grup śpiewaczych do Świdnicy – koszt
324 zł



Pokryto koszty wykonania projektu sztandaru dla Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników
Wojska 3 Drezdeńskiego Pułku czołgów Średnich – koszt 300 zł



Udzielono wsparcia finansowego wydania publikacji pn. Miodnica osadą pogranicza” – koszt
500 zł



Ufundowano czekolady na obchody Dnia Kobiet – dla Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Żaganiu – koszt 425 zł

W roku 2012 na współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność
pożytku publicznego wykorzystano kwotę 34.203,48 zł, z czego 30.000 zł zostało zaplanowanych na
realizację Uchwały Nr XI.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. 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 2012 roku.
Pozostałe środki finansowe pochodziły z rezerwy ogólnej oraz ze środków finansowych, które zostały
zaplanowane w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w roku 2012 kontynuowało współpracę
z 3 stowarzyszeniami wybranymi przez Zarząd Powiatu Żagańskiego w konkursie ofert w 2011 roku
i z którymi podpisane były 2-letnie umowy tj.


Stowarzyszenie „Liberi” w Głogowie - współpraca w zakresie zapewnienia opieki wychowania
dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców biologicznych poprzez
umieszczenie ich pod opieką rodzinnych domów dziecka, dla których organem prowadzącym
jest stowarzyszenie. W roku 2012 na w/w zadanie przekazano kwotę 288.000 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 2012 na w/w zadanie przekazano kwotę
379.633,55 zł.



Fundacja „Nasz Dom” z siedzibą w Lutolu Mokrym – współpraca w zakresie realizacji projektu
systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. W roku 2012 na w/w zadanie przekazano kwotę 381.125,23 zł.

W ramach realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu udzieliło dofinansowanie dla organizacji
pozarządowych na imprezy okolicznościowe. Dofinansowanie otrzymały:
 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Piękni Życiem” w Iłowej – kwota 2496 zł.


Polski Związek Niewidomych koło w Szprotawie – kwota 389,69 zł.

 Polski Związek Niewidomych koło w Żaganiu – kwota 4439,14 zł.
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żaganiu – kwota
1077,20 zł.
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Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XI.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.
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 2012 roku przygotował Wydział Polityki Społecznej
i Funduszy Pomocowych.
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