Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji programu
współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2013.

Żagań, 31 marca 2014 r.
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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.
Ocenę efektywności realizacji Programu za rok 2013 dokonano w oparciu o wskaźniki określone
w § 14 ust.1 Uchwały NR XVIII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 28 listopada
2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2013.
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.
Na realizację Uchwały NR XVIII.4.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 listopada 2012r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 zaplanowano środki
finansowe w wysokości 50.000 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. wspólnie z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zrealizowano bądź udzielono
wsparcia następującym zadaniom:
Lp.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Zadanie
Wsparcie Pikniku Zdrowotnego
Seniorów w Małomicach ( zakup
kijków trekkingowych)
Zakup czapeczek dla dzieci biorących
udział w wypoczynku letnim
organizowanym przez Fundację
Spełnienie
Zakup mundurów strażackich
Wpisowe za rok 2013 na zawody
sportowe
Wsparcie finansowe X Powiatowego
Festiwalu „Piosenka budzi się wiosną”
( zakup nagród, medali, statuetek i
emblematów)
Wsparcie finansowe spływu
kajakowego rzeką Bóbr „Przez Powiat
Żagański” (transport kajaków )
Zakup nagród na IX Powiatowy Rajd
Rowerowy
Zakup części do rowerów dla
zawodników Towarzystwa Cyklistów
Huragan Żagań

Organizacja
Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów – koło w Małomicach

Kwota
100 zł

Fundacja Spełnienie

460,02 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w
Miodnicy
Szkolny Związek Sportowy Ziemia
Lubuska
Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności Lokalnej „Wieś razem”

1.500,00 zł

PTTK oddział w Żaganiu

500,00 zł

PTTK oddział w Żaganiu

500,00 zł

Żagańskie Towarzystwo Cyklistów
„Huragan”

993,00 zł

1.450,00 zł
499,63 zł
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9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.

Zakup dresów dla zawodników
Wsparcie finansowe jubileuszu 10lecia Zespołu Górali Czadeckich
„Jodełki” ( sfinansowanie usługi
cateringowej)
Wsparcie finansowe udziału zespołu
Fajna Ferajna w majowym Przeglądzie
Piosenek w Czerwieńsku ( transport
plus zapewnienie sprzętu)
Zakup sprzętu sportowego
Sfinansowanie transportu dzieci na
zawody sportowe
Zakup piłek do siatkówki i do piłki
nożnej
Zakup piłek
Zakup piłek do siatkówki i do piłki
nożnej
Zakup obuwia sportowego
Zakup strojów sportowych
Zakup zestawów sportowych
Zakupów strojów dla członkiń zespołu
Zakup nagród na Powiatowe Zawody
Wędkarskie
Zakup nagród dla uczestników rajdu
"Wielka Ucieczka" w dniach 15-17
marca 2013r.
Uszycie strojów dla członkiń zespołu
Zakup nagród na Międzynarodowe
Forum Perkusyjne
Zakup nagród dla laureatów I
Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów
Muzycznych
Sfinansowanie przewozu zespołu na
XV Ogólnopolski Festiwal
Polszczyzny i Pieśni Kresowej
"Wielkie Bałakanie"

27.

Zakup obuwia sportowego

28.
29.

Zakup sprzętu sportowego
Zakup 3 nagród na XXI Ogólnopolskie
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
Zakup nagród dla uczestników
zawodów lekkoatletycznych

30.

Wojskowy Klub Sportowy
„Sobieski”
Zespół Górali Czadeckich „Jodełki”

1.917,96 zł

Zespół „Fajna Ferajna” w
Wiechlinach

1.674,40 zł

MKS Budowlani z Gozdnicy
UKS Orzeł w Wymiarkach

2.490,15 zł
500,00 zł

UKS Błyskawica w Gozdnicy

500,00 zł

Klub Sportowy VITROSLIKONINTRA
UKS Rywal Gozdnica

500,00 zł

MKS Iskra Małomice
Klub Sportowy SPROTAVIA
Klub Sportowy Czarni Jelenin
Zespół muzyczny Małomiczanki
Powiatowa Społeczna Straż Rybacka

498,00 zł
2.000,00 zł
1.500,00 zł
499,97 zł
1.000,00 zł

ZHP Żagań

500,00 zł

Zespół „Luna Rosa”
Żagańskie Stowarzyszenie Muzyczne
im. Haliny Czerny - Stefańskiej
Towarzystwo Uniwersytetów
Ludowych Lubuskiego Oddziału w
Kożuchowie
Zespół Stanowianie

1.440,00 zł
500,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „Zorza
Brzeźnica”
Klub sportowy Tomaszowo
PCK

1.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
UCZNIAK

500,00 zł

W roku 2013 udzielono wsparcia organizacjom pozarządowym oraz
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ogólną kwotę, 27 223,13 zł

1.500,00 zł

500,00 zł

400,00 zł
500,00 zł

800,00 zł
500,00 zł

innymi podmiotami
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W ramach realizowanego projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół
podstawowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w powiecie żagańskim” z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w S2013 r. powiat żagański zlecił Żagańskiemu Stowarzyszeniu
„Uśmiech Dziecka” w Żaganiu realizację zadania; prowadzenie zajęć EEG-Biofeedback o wartości
2.460 zł
W ramach realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Żaganiu udzieliło dofinansowania na imprezy okolicznościowe organizowane przez organizacje
pozarządowe. Dofinansowanie otrzymały:
 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Piękni Życiem” w Iłowej – kwota 2701
zł na dwie imprezy
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Żaganiu – kwota
1871 zł. na dwie imprezy
W
2013r. do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie złożono 10 wniosków
o dofinansowanie ze środków PFRON na zorganizowanie i przeprowadzenie imprez integracyjnych,
ale 6 wnioskodawców (organizacji pozarządowych), zrezygnowało w ciągu roku z przeprowadzenia
tych imprez z powodów organizacyjnych bądź finansowych (brak udziału środków własnych).
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu w roku 2013 w ramach dofinansowania
z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego nadzorowała zakupy sprzętowe dla jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej. W jednostkach OSP na terenie powiatu żagańskiego uzupełniono braki
w zakresie: aparatów ochrony dróg oddechowych, zestawów do udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy, hydraulicznych narzędzi ratowniczych, pomp do wody zanieczyszczonej, agregatów
prądotwórczych min.2,2 kVA.
Dofinansowanie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
w powiecie żagańskim w roku 2013 wyniosło 169.602,00 zł
W 2013 roku powiat żagański prowadził z organizacjami pozarządowymi współpracę o charakterze
pozafinansowym w następujących 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 2013.
 W dniu 10 grudnia 2013r. zorganizowano spotkanie, na które zaproszono wszystkie
organizacje pozarządowe z powiatu żagańskiego. Na spotkaniu Starosta Żagański
poinformowała o działaniach Zarządu Powiatu Żagańskiego w roku 2013 i planach na rok
2014 oraz przedstawiła propozycje działań oraz innych form współpracy pomiędzy
samorządem powiatowym i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na
terenie powiatu żagańskiego w roku 2014. Na spotkaniu pani kierownik Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze przedstawiła „Możliwości wsparcia organizacji
pozarządowych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze” a Prezes
Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, poinformowała o „Aktualnych źródłach
finansowania działań organizacji pozarządowych oraz nowej perspektywie finansowej na lata
2014-2020”,
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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.
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.
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,
zabawie mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych oraz festynie rodzin zastępczych.
W roku 2013 podpisanych zostało 9 umów o wolontariacie.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu w roku 2013 przeprowadziła
nieodpłatnie 13 kursów szkolących dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu
żagańskiego. Kursy ukończyło 329 strażaków. Szkolenia 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 w roku 2013 była organizatorem
„Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP i MDP”. Komenda
zapewniała przygotowanie terenu do zawodów, obsługę sprzętową, puchary i dyplomy oraz
sędziów.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu brała czynny udział podczas
XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach naszego udziału zostało
zorganizowane zabezpieczenie logistyczne spływu płetwonurków rzeką Bóbr oraz
zabezpieczenie przeciwpożarowe pokazu sztucznych ogni.
Komenda Powiatowa Policji
w Żaganiu brała czynny udział w organizacji corocznej
ogólnopolskiej imprezy „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Policjanci z żagańskiej
Komendy na XXII finał przygotowali konkursy i quizy dla dzieci oraz czuwali nad
bezpieczeństwem wolontariuszy WOSP podczas zbiórki pieniędzy.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu w roku 2013 współpracował z
Żagańskim Stowarzyszeniem „Uśmiech Dziecka” przy: organizacji VII Regionalnego
Konkursu Recytatorskiego „Kukiełkowy zawrót głowy”, przedstawieniu jasełkowym
„I zdarzył się cud”, festiwalu Piosenki Harcerskiej „Drużyn Nieprzetartego Szlaku”,
V Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Unihokeju „Sprawni razem”- przeznaczając na
ich realizację 1608,45 zł. Prowadzono również zbiórkę nakrętek plastikowych na rehabilitację
uczniów SOSZW.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu w roku 2013 razem z Żagańskim
Stowarzyszeniem „Uśmiech Dziecka” realizował projekt muzyczno-terapeutyczny „Wszyscy
grają” o wartości 22.100,00 zł, współfinansowany ze środków PFRON przy udziale
Województwa lubuskiego.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu razem z Żagańskim Stowarzyszeniem
„Uśmiech Dziecka” zorganizował turnus rehabilitacyjny dla podopiecznych Ośrodka – koszt
organizacji 30.353,63 zł
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie w roku 2013 współpracował ze
Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj Radość”
przy
organizacji 7 działań przeznaczając na ich realizację 42.392,00 zł. Były to następujące
projekty: „Organizacja wolnego czasu dla wychowanków Ośrodka”, „Organizacja
wojewódzkiego turnieju piłki nożnej”, „Aktywna rehabilitacja uczniów SOSZW w Szprotawie
na basenie i poprzez zajęcia z hipoterapii”,
„Rehabilitacja dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych poprzez zajęcia na basenie i z hipoterapii”. SOSZW w Szprotawie
współpracował ze stowarzyszeniem również przy organizacji imprez wojewódzkich.

2. W roku 2013 udzielano pomocy w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania
m.in. poprzez zamieszczanie informacji w serwisie informacyjnym na stronie internetowej powiatu
żagańskiego.
 ogłoszenie o drugiej edycji konkursu grantowego Fundacji „Dbam o Zdrowie” dla organizacji
pozarządowych pn. „Razem możemy więcej”.
 informacja dla organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok 2012.
 ogłoszenie o naborze wniosków dla lokalnych organizacji pozarządowych z województwa
lubuskiego w ramach mikrodotacji do 10 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. „Lubuskie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych” realizowanego przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
z Partnerem projektu – Powiatem Nowosolskim,
 informacja o VI edycji ogólnopolskiego konkursu dotacyjnego „Seniorzy w akcji”
organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności skierowanego do osób 60 + i do par międzypokoleniowych (osoba 60+
i osoba do 35 lat),
 informacja o organizacjach pożytku publicznego w powiecie żagańskim uprawnionych do
otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, wraz z numerami
rachunków bankowych (stan na dzień 15 luty 2013r.)
 ogłoszenie o bezpłatnym szkoleniu „Fundraising”, skierowanym do organizacji działających
na terenie województwa lubuskiego, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
organizowanym przez Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej w ramach projektu
L3- Lubuskiego Centrum Trzeciego Sektora i współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 informacja o realizacji projektu pn. DIALOG - RODZI(NA) – POROZUMIENIE przez
Stowarzyszenie Mediatorów „BATNA” w Zielonej Górze, w związku z przyznanym przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 informacja o naborze wniosków w Programie Dożywiania Dzieci - Danone „Podziel się
Posiłkiem”.
 informacje dotyczące cyklu konsultacji prezentujących Założenia Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 informacje dotyczące konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa 2014-2020.
 informacja – animowany film pt. „Czy organizacja pozarządowa może zarabiać?”.
 informacja na temat darmowego szkolenia w ramach projektu "Opracowywanie
kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego
i obywatelskiego w Polsce" współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 informacja na temat działalności nowoutworzonego Zielonogórskiego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej.
W roku 2013 udzielono pomocy przy organizowaniu spotkań m.in. poprzez nieodpłatne udostępnianie
lokalu i środków technicznych oraz pomocy przy uzyskiwaniu środków finansowych z funduszy
zewnętrznych.
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Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu ul. Jana Pawła II
współfinasowany przez Starostwo Powiatowe, udziela informacji organizacjom
pozarządowym dotyczących możliwości ubiegania się o fundusze europejskie, realizacji
projektów oraz rozliczania projektów.
W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych w roku 2013 specjaliści ds. funduszy
europejskich 23 razy pełnili dyżury w różnych miejscowościach powiatu, gdzie organizacje
pozarządowe mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji.

W rejestrze Starosty Żagańskiego na dzień 31 grudnia 2013r. zarejestrowanych było:
1. Stowarzyszenia zarejestrowane w KSR – 147, w roku 2013 zarejestrowano 3 nowe.
2. Uczniowskie Kluby Sportowe – 28.
3. Stowarzyszenia sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej – 11, w roku 2013
zarejestrowano 2 nowe.
4. Stowarzyszenia zwykłe – 11.
5. Fundacje - 7
Sprawozdanie z realizacji Uchwały NR XVIII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia
28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
przygotował Wydział Polityki Społecznej i Funduszy Pomocowych.
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