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Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji programu współpracy Powiatu 

Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2014. 
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 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a ust. 3 

(Dz.U.2014.1118 j.t.) 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. 

 

Rada Powiatu Żagańskiego Uchwałą  NR XXVII.4.2013 z dnia 16 grudnia 2013r. podjęła 

uchwałę o przyjęciu programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2014.   Program realizowany był od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.  

 

W roku 2014, jak i w latach pozostałych,  Powiat współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile zadania te są zadaniami Powiatu. 

 

Ocenę efektywności realizacji Programu za rok 2014 dokonano w oparciu o wskaźniki 

określone w § 14  ust.1  Uchwały  NR XXVII.4.2013 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO     

z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego            

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2014. 

 

 Miernikami efektywności realizacji Programu są w szczególności: 

 

1. Liczba działań i form współpracy powiatu żagańskiego z organizacjami 

pozarządowymi. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu. 

 

Na realizację Uchwały NR XXVII.4.2013 Rady Powiatu Żagańskiego  z dnia 16 grudnia 

2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2014 zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000 zł. 

 

I. Współpraca o charakterze finansowym  

 

W roku 2014 nie była prowadzona współpraca o charakterze finansowym w rozumieniu          

§ 6.1 i 2 Uchwały  NR XXVII.4.2013 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2013r.             

w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2014 tj. 

 Organizacjom pozarządowym nie powierzano wykonania zadania publicznego wraz     

z udzieleniem dotacji w rozumieniu art.2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r.                    

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - zwanych dalej dotacjami, na 

sfinansowanie jego realizacji. 

 Organizacjom pozarządowym nie udzielano wsparcia finansowego na realizację 

zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

 Nie zlecano organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie 

art.19a  ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
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      II. Współpraca Powiatu Żagańskiego o charakterze pozafinansowym  

W roku 2014r. Powiat Żagański prowadził współpracę  o charakterze pozafinansowym      

w następujących formach: 

1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności                        

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków 

 

W dniu 6 listopada 2014r. odbyło się spotkanie, na które zaproszono wszystkie organizacje 

pozarządowe działające na terenie powiatu żagańskiego. Na spotkaniu Starosta Żagański 

przedstawiła prowadzone dotąd  i planowane w latach następnych płaszczyzny  współpracy 

samorządu powiatu żagańskiego z organizacjami  pozarządowymi W spotkaniu uczestniczył 

przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Prezes Związku Lubuskich Organizacji 

Pozarządowych. Zaprezentowane zostały   założenia Regionalnego Programu Operacyjnego  

Lubuskie 2020, możliwości aplikowania o środki finansowe  dla organizacji pozarządowych  

oraz  działalność  ZLOP oraz  projekt „Trampolina - regionalny program wspierania małych 

inicjatyw obywatelskich”. 

  

2.  Konsultowania z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich 

działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji, 

 

W roku 2014 przeprowadzono konsultacje: 

 projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie zmiany Uchwały NR 

XXVIII.6.2013 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie   określenia  rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2014, 

 projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami  

prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok  2015, 

 projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju  Powiatu Żagańskiego na lata 2015-2023, 

 projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie określenia zasad i trybu 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

 projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2015, 

 Związki zawodowe (Związek Nauczycielstwa Polskiego i Związek Zawodowy 

„Solidarność”)  opiniowały w 2014 r. projekt uchwały w sprawie  w sprawie ustalenia 

planu podziału środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest powiat żagański. 

 

3. Tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów oraz 

właściwych organów administracji publicznej.  
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 Przy PCPR działa  Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

posiadające w swoim składzie przedstawicieli: Polskiego Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Żaganiu i Szprotawie, Polskiego Związku 

Niewidomych   w Szprotawie, Stowarzyszenia ,,Piękni Życiem” w Iłowej. 

 Podczas prac nad opracowaniem Strategii Zrównoważonego rozwoju Powiatu 

Żagańskiego na lata 2015-2023 utworzono zespół roboczy, składający się             

z przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych, który brał aktywny udział 

w  warsztatach i konsultacjach projektu dokumentu.   

4. Udzielanie doradztwa w zakresie  funduszy pomocowych:   

W każdy pracujący wtorek i czwartek w Starostwie Powiatowym w Żaganiu                 

ul. Dworcowa 39, w godz. 14.00-15.30 istniała możliwość uzyskania doradztwa             

w zakresie funduszy pomocowych dla ngo ( zasad korzystania, aplikacji i realizacji).         

W roku udzielono 5 takich konsultacji. 

 

III. Inne formy współpracy  

1. Na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl prowadzona jest  elektroniczna 

baza adresowa organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie 

powiatu żagańskiego.  

2. Na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl prowadzony jest  serwis 

informacyjny dla organizacji pozarządowych. W roku 2014 umieszczono 43 

informacje. 

 Informacja o projekcie „go NGO!” - Fundacja na rzecz Collegium Polonicum oraz 

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej rozpoczynają rekrutację organizacji, które 

chcą u siebie wdrożyć standardy wypracowane w ramach projektu „go NGO!”.  

 Informacja o szkoleniu z zakresu rachunkowości jednostek non profit w dniu 

15.02.2014r.  organizowanym przez  Towarzystwo Integracji Społecznej  

 Informacja o szkoleniu „Akcja 1%” – co trzeba zrobić, aby akcja 1% była jak 

najbardziej skuteczna? orgaznizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.  

 Informacje o Programie „Równać Szanse 2014” - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 

ogłasza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 

2014” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

 Informacja o konkursie dla organizacji pozarządowych - Minister Pracy i Polityki 

Społecznej ogłosił otwarty konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze 

środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 

lata 2014-2020 – edycja 2014.  

 Informacja o konkursie dla organizacji pozarządowych FIO 2014 - Minister Pracy i 

Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane w 

2014r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

 Informacja o spotkaniu informacyjnym Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania 

Gospodarki w związku z realizowanym projektem: "Daj sobie szansę, zdobądź 

kwalifikacje, znajdź pracę" w ramach działania 7.2.1 na terenie powiatu żagańskiego: 

gminy: Brzeźnica, Małomice, Iłowa, Niegosławice w dniu 25.02.2014r.  

 Informacja o wykazie organizacji pożytku publicznego w powiecie żagańskim 

uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 

2013, wraz z numerami rachunków bankowych.  

http://www.powiatzaganski.pl/
http://www.powiatzaganski.pl/
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 Informacja o bezpłatnym narzędziu samooceny dla NGO - Zachęcamy organizacje 

pozarządowe do skorzystania z bezpłatnego narzędzia samooceny spełniania 

standardów formalno-prawnych, dostępnego w portalu ngo.pl.  

 Informacja o szkoleniu dla NGO „Pozyskiwanie środków na działalność organizacji” 

organizowane przez Fundację Natura Polska przy współpracy z Łużycką Lokalną 

Grupą Rybacką. 

 Informacja o projekcie „go NGO!” - szkolenia w 12 powiatach lubuskiego nt. 

gotowych standardów w 3 obszarach tematycznych, związanych z funkcjonowaniem 

organizacji pozarządowych oraz współpracy NGO z samorządem.  

 Informacja o III edycji Funduszu Małych Grantów organizowanego przez Partnerstwo 

dla Bezpieczeństwa Drogowego –  

 Informacja o IV edycji Funduszu Społecznego Notariatu - Fundusz Społeczny 

Notariatu zaprasza osoby prawne – organizacje pozarządowe, do udziału w IV edycji 

konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci 

i młodzieży w 2014 r.  

 Informacja o konkursie dla NGO - Fundacja BGK wspiera edukację 

najmłodszych: VII edycja konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacja BGK 

im. J.K. Steczkowskiego rozpoczyna nabór wniosków w VII edycji konkursu 

grantowego „Na dobry początek!  

 Informacja o konkursie „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” - Fundacja na rzecz 

Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące 

polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i 

przyszłość”. 

 Informacja o konkursie „Bezpieczne dzieciństwo” - Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza 

do składania wniosków do programu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo”.  

 Zaproszenie Starosty Żagańskiego  do udziału w badaniu ankietowym będącym 

częścią procesu powstawania „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 

Żagańskiego na lata 2015-2023”. 

 Informacja o przycisku Sieci Życia - na terenie całego kraju działa Stowarzyszenie 

„Społeczna i Krajowa Sieć Ratunkowa”, która oferuje objęcie osób chorych, 

niesamodzielnych, samotnych czy też doświadczających przemocy w rodzinie 

całodobową pomocą w ramach działania Sieci Życia.  

 Zaproszenie Samorządu Województwa Lubuskiego do współtworzenia „Programu 

współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku”  

 Informacja o zmianach ustawy o zbiórkach publicznych – 18 lipca 2014 r. weszła w 

życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych.  

 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne, dotyczące 

ubiegania się o środki na realizację lokalnych działań w ramach projektu 

„TRAMPOLINA – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”.  

 Informacja o konkursie grantowym „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom. 

 Zaproszenie do włączenia się w tworzenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Powiatu Żagańskiego na lata 2015-2023.  

 Zaproszenie do udziału szkoleniu pt. „Mentoring – innowacyjny model aktywizacji 

osób bezrobotnych do 25 roku życia”. 

 Informacja o stowarzyszeniach niosących pomoc osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem.  
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 Informacja o konkursie konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”, którego 

organizatorem jest Bank Zachodni WBK.  

 Ogłoszenie o możliwości pozyskania pieniędzy na kulturę i ochronę zabytków z 

Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 Zaproszenie do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2015.  

 Informacja o II edycji konkursu grantowego „To dla mnie ważne”, organizowanego 

przez Fundację Aviva - Fundacja Aviva wspiera oddolne inicjatywy społeczne. 

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Pula grantów 

wynosi aż 200 tysięcy złotych!  

 Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie grantowym „Równać szanse 2014”- 

Wnioskować mogli  przedstawiciele organizacji pozarządowych, bibliotek, ośrodków 

kultury a także nieformalne grupy dorosłych z miejscowości liczących maksymalnie 

do 20 tys. mieszkańców itp.  

 Informacja o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r w 

sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, 

rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa.) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub 

zadań statutowych, działające dłużej niż trzy lata. Konkurs ogłoszony przez  

Ministerstwo Sportu i Turystyki  

 Zaproszenie dla przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych działających 

na terenie powiatu żagańskiego na spotkanie w dniu 6 listopada 2014r. o godz. 14.00 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39. 

Przedmiotem spotkania były  konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu 

Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2015 oraz inne tematy dotyczące działalności III sektora.  

 Informacja o badaniach USG dzieci w wieku od 9 miesiąca do 6 roku życia 

prowadzone w ramach akcji Fundacji Ronalda McDonalda  

 Informacja o spotkaniach „Środa z Funduszami dla… organizacji pozarządowych” -. 

zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.  

 Informacja o konferencji metodyczno – naukowej pn. „Uwięziony umysł. Dziecko 

autystyczne w szkole i w domu”  

 Informacja o festiwalu kulinarnym Borów Dolnośląskich „Ale Pasztet”. Konkurs 

odbył się pod patronatem Fundacji Borów Dolnośląskich, Fundacji Pro Cultuare 

Bono, Zamku Kliczków, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.  

 Informacja o ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki konkurs na realizację 

zadania publicznego w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie 

upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”  

 Informacja o Regulaminie Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich na 2015r. –  

 Informacja o koncercie chóru OCTAVA z okazji jubileuszu 5 lecia działalności.  

 Zaproszenie do udziału w spotkaniu orgaznizowanym przez Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej nt. „Nowa ustawa dotycząca Urzędów Pracy – komunikacja 

PUP-OPS-NGO” . 

http://www.bip.powiatzaganski.pl/akty/360/1068/w_sprawie_3A_konsultacji_projektu_Uchwaly_Rady_Powiatu_Zaganskiego_w_sprawie_przyjecia_Programu_wspolpracy_Powiatu_Zaganskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_rok_2015/
http://www.bip.powiatzaganski.pl/akty/360/1068/w_sprawie_3A_konsultacji_projektu_Uchwaly_Rady_Powiatu_Zaganskiego_w_sprawie_przyjecia_Programu_wspolpracy_Powiatu_Zaganskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_rok_2015/
http://www.bip.powiatzaganski.pl/akty/360/1068/w_sprawie_3A_konsultacji_projektu_Uchwaly_Rady_Powiatu_Zaganskiego_w_sprawie_przyjecia_Programu_wspolpracy_Powiatu_Zaganskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_rok_2015/
http://www.bip.powiatzaganski.pl/akty/360/1068/w_sprawie_3A_konsultacji_projektu_Uchwaly_Rady_Powiatu_Zaganskiego_w_sprawie_przyjecia_Programu_wspolpracy_Powiatu_Zaganskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_oraz_innymi_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego_na_rok_2015/
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 Informacja o konkursach ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji       

i Konsumentów dot. upowszechniania i ochronę praw konsumentów. 

 Informacja o Programie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych - 

ogłoszonym przez  Ministra Sportu i Turystyki.  

 Informacja dla organizacji pozarządowych pod hasłem „Zrób porządki w organizacji 

na koniec roku!”. 

  

3. Nieodpłatne udostępnianie  pomieszczeń oraz sprzętu technicznego 

 

 W roku 2014 raz w miesiącu sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym w Żaganiu 

była nieodpłatnie udostępniona na potrzeby spotkań grupy wsparcia osób 

opiekujących się osobami starszymi  chorymi na choroby psychiczne i choroby 

demencyjne. 

 Na mocy umowy Partnerskiej PCPR w Żaganiu współpracowało ze Stowarzyszeniem 

na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze. Współpraca dotyczyła udostępnienie 

pomieszczeń na dyżury psychologów i prawników dla osób dotkniętych przemocą  

rodzinie oraz wskazanie wolontariusza z ramienia PCPR do organizowania dyżurów 

(zapisy, udzielanie informacji). 

 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu nieodpłatnie udostępniał 

pomieszczenia i środki techniczne na potrzeby UKS Spartak Żagań. 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu nieodpłatnie udostępniał aulę szkolną na 

próby Zespołu Górali Czadeckich Jodełki z Żagania.   

 Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie bezpłatnie udostępniał sale 

wykładowe dla Uniwersytetu III Wieku w Szprotawie, Stowarzyszenia Absolwentów i 

Przyjaciół  LO w Szprotawie, Fundacji Spełnienie. 

 

4. Udzielanie pomocy rzeczowej oraz zakupu usług na zasadach i w trybie określonym 

w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji 

kosztów oraz porównywalności opodatkowania 

 

Zgodnie z programem współpracy organizacjom pozarządowym udzielano pomocy rzeczowej 

oraz dokonywano 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 2014r. do 31 grudnia 2014r. z budżetu Powiatu Żagańskiego 

udzielono wsparcia finansowego na wyżej wymienionych zasadach następującym 

organizacjom:  

 

Lp Zadanie  Organizacja  Kwota  

 

Zadania realizowane wspólnie z wydziałami merytorycznymi Starostwa Powiatowego w 

Żaganiu 

1 Zakup pucharów na Finał Pucharu 

Polski i Mistrzostw Polski LZS w 

kolarskich przełajach 

Żagańskie Towarzystwo 

Cyklistów „Huragan” 

2.500,00 zł 
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2 Zakup stroi kolarskich 953,25 zł 

3 Nagrody dla sportowców  Uczniowski Ludowy  Klub 

Sportowy UCZNIAK 

958,00 zł 

4 Wsparcie finansowe (transport) na 

Mistrzostwa Polski Juniorów w LA 

1.000,00 zł 

5 Zakup sprzętu sportowego  UKS „Błyskawica” Gozdnica 500,00 zł 

6 Zakup pucharów KPP Straż Rybacka 300,00 zł 

7 Zakup sprzętu sportowego  MKS „Budowlani” 500,00 zł 

8 Zakup nagród dla uczestników 

Rajdu harcerskiego „Wielka 

Ucieczka” 

ZHP Żagań 450,02 zł 

9 Zakup nagród na Puchar Polski w 

sztukach walki 

JU-JITSU SHURIKEN Żagań 300,00 zł 

10 Zakup obuwia sportowego Klub Sportowy „Raptus” 

Dzikowice 

800,00 zł 

11 Zakup pucharów na Okręgowe 

Zawody Drużynowe Społecznej 

Straży Rybackiej 

PZW Zielona Góra 130,00 zł 

12 Zakup strojów sportowych  Wojskowy Klub Sportowy 

„Sobieski” 

1.499,95 zł 

13 Zakup nagród dla dzieci i 

młodzieży uczestniczących w 

otwarciu strefy sportowo-

rekreacyjnej „Żeremia” 

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych 

Gorzupianie  

300,00 zł 

14 Wsparcie finansowe XX 

Ogólnopolski Zimowy Spływ 

Kajakowy”  (transport   kajaków ) 

Stowarzyszenie Turystyki Wodnej 

„Szron-Czerna” 

 

800,00 zł 

15 Wsparcie finansowe (transport   

kajaków ) 

Małomicki Klub Kajakowy 

„VIKING” 

1.000,00 zł 

16 Wsparcie finansowe   XIX 

Ogólnopolskiego Turnieju 

Pianistycznego – zakup nagród 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i 

II stopnia 

1.500,00 zł 

17 Zakup sprzętu rekreacyjnego Stowarzyszenie Koła Gospodyń 

Wiejskich „Rudawiczanki” 

800,00 zł 

18 Zakup nagród  na Mistrzostwa z 

Pierwszej Pomocy 

PCK Żagań 585,00 zł 

19 Wsparcie finansowe   XI 

Powiatowego  Festiwalu „Piosenka 

budzi się wiosną” ( zakup nagród, 

medali)  

Stowarzyszenie Wspierania 

Aktywności Lokalnej „Wieś 

razem” 

499,89 zł 

20 Zakup nagród na XVI 

Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny 

i Pieśni Kresowej „Wielki 

Bałakanie” 

Kresowe Towarzystwo 

Turystyczno- Krajoznawcze 

300,00 zł 

21 Zakup nagród na Święto Dyni Rada Sołecka Leszno Dolne 300,00 zł 

22 Zakup sprzętu komputerowego  Zespół „Wrzosy” z Siecieborzyc 

 Stowarzyszenie Wspierania 

Aktywności Lokalnej 

1.500,00 zł 

23 Zakup sprzętu muzycznego Zespół Muzyczny „Fajna Ferajna” 1.170,00 zł 
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24 Zakup strojów dla zespołu 330,00 zł 

25 Zakup strojów dla zespołu Zespół muzyczny „Miodniczanki” 150,00 zł 

26 Usługa transportowa 350,00 zł 

27 Usługa transportowa – przejazd na 

XXV Międzynarodowy Festiwal 

„Bukowińskie Spotkanie” 

Zespół Górali Czadeckich  1.000,00 

28 Pobyt dzieci z 

niepełnosprawnościami 

intelektualnymi na turnusie 

rehabilitacyjnym  

Żagańskie Stowarzyszenie 

Uśmiech Dziecka 

2.000,00 

29 Dofinansowanie dodruku książki 3 

Drezdeński Pułk Czołgów Średnich 

Stowarzyszenie Żołnierzy i 

Pracowników Wojska 3 

Drezdeńskiego Pułku Czołgów 

Średnich  

700 zł 

30 Współfinansowanie postawienia 

”Pomnika Żołnierzy i Pracowników 

Wojska Polskiego na cmentarzu 

komunalnym.  

Inicjatywa: Stowarzyszenia 

Żołnierzy i Pracowników Wojska 

3 Drezdeńskiego Pułku Czołgów 

Średnich, Stowarzyszenia 

29.Pułku, Stowarzyszenia 

11.Batalionu Dow., Związku 

Żołnierzy WP  

1.000 zł  

31 Dofinansowanie druku książki 

„Związek Żołnierzy Wojska 

Polskiego 

Związek Żołnierzy Wojska 

Polskiego   

1.000 zł 

32 Dofinansowanie druku książki                  

„Zlot Żołnierzy Garnizonu Żagań” 

Stowarzyszenie Żołnierzy i 

Pracowników Wojska 3 

Drezdeńskiego Pułku Czołgów 

Średnich 

1.000 zł  

33 Zakup nagród na Święto Ziemniaka  Rada Sołecka w Sierakowie 900 zł  

34 Zakup nagród dla laureatów 

ogólnopolskiego konkurs „Zdrowy 

styl życia” 

PCK  253,00 zł  

35 Zlot gwieździsty - poczęstunek Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów  

800 zł  

36 Usługa transportowa dla  

Stowarzyszenia Amazonek ( na 

wyjazd integracyjny) 

Żagańskie Stowarzyszenie 

Amazonek  

350 zł  

37 „Nie nowotworom u dzieci 

„program realizowany przez 

Fundacje Ronalda Mc Donalda  

Fundacja Spełnienie w Szprotawie  1000 zł 

 Razem   29.479,09 

 

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ze środków 

PFRON  

 

1 2 imprezy integracyjne Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „ Piękni 

Życiem” w Iłowej 

3.422,83 zł 
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2 2 imprezy integracyjne  Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów- zarząd w 

Żaganiu  

1.206,60 zł 

3 1 impreza integracyjna  Koło Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów – zarząd w 

Małomicach 

1.113,00 zł 

 Razem   5.742,43 

 

W roku 2014 udzielono wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym oraz  innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ogólną kwotę  35221,52 zł 

 

IV. Pozostałe formy współpracy instytucji administracji zespolonej z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2014 

 

 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.  

 PCPR w 2014 r. współpracowano ze Szprotawskim Stowarzyszeniem Osób 

Niepełnosprawnych w ramach działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej                      

w Wiechlicach, dla którego Stowarzyszenie jest organem prowadzącym, natomiast 

Powiat Żagański sprawuje nadzór merytoryczny i finansowy. 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 2014 podpisanych zostało 5 umów o wolontariacie.  

 W 2014 r. PCPR w Żaganiu współpracował z Fundacją NASZ DOM, która 

realizowała zlecone w drodze przetargu zadania skierowane do rodzin wielodzietnych 

w ramach projektu ,,Schematom STOP!  Wspólne działania instytucji pomocy              

i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy – pilotaż”. Fundacja realizowała 

zadania w okresie VII 2014-I 2015. W ramach w/w projektu współpracowaliśmy 

również ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Żaganiu, które 

przedstawiciel wchodził w skład Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę. 

 Kontynuowana była realizacja projektu ,,Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej        

i zawodowej osób niepełnosprawnych” współfinansowanego przez Unię Europejską       

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt realizowany jest w 

Partnerstwie z: Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną w Żarach, MM Global 

Consulting,  Stowarzyszeniem PEGAZ z Jeleniej Góry, Powiatowym Urzędem Pracy 

w Żaganiu i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żaganiu. Projekt skierowany jest na 

tworzenie i realizację indywidualnej ścieżki wsparcia dla osób niepełnosprawnych 

poprzez skonsolidowanie działań różnych podmiotów na rzecz tego samego klienta. 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu w roku 2014 

przeprowadziła nieodpłatnie 5  kursów szkolących dla strażaków Ochotniczych Straży 

Pożarnych z powiatu żagańskiego. Szkolenie podstawowe strażaków OSP ukończyło 

30 strażaków. Szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym ukończyło 95 strażaków. Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem 
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baz lokalowych, pomocy dydaktycznej, jak i pojazdów i sprzętu pożarniczego dwóch 

Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Żaganiu i Szprotawie. 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na bieżąco prowadzi monitoring 

wyszkolenia strażaków OSP wszystkich gmin powiatu żagańskiego, a w  Komendzie 

prowadzona jest ewidencja. W jednostkach OSP zrzeszonych jest blisko 800 

strażaków, jednak do działań zdolnych jest 420 strażaków.  

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu w roku 2014 była 

organizatorem „Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP          

i MDP”, w których brały udział drużyny jednostek OSP z powiatu żagańskiego. 

Komenda zapewniała przygotowanie terenu do zawodów, obsługę sprzętową, puchary 

i dyplomy oraz sędziów. 

 W 2014 roku w ramach dofinansowania z Krajowego Systemu Ratowniczo - 

Gaśniczego nadzorowała zakupy  sprzętowe dla jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej ( sporządzanie wniosków o dotacje i rozliczenie finansowe). 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 324,00 zł 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu brała czynny udział 

podczas 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowanego               

12 stycznia 2014r.w Żaganiu i Szprotawie. Komenda zorganizowała pokazy sprzętu 

ratowniczego i kwalifikowanej pierwszej pomocy, zabezpieczała logistycznie spływ 

płetwonurków rzeką Bóbr oraz zabezpieczała p/ przeciwpożarowego koncerty 

muzyczne oraz pokaz sztucznych ogni.   

 Komenda Powiatowa PSP w Żaganiu zawarła porozumienie o współpracy                    

z Żagańskim Oddziałem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W roku 

2014 odbyły się wspólne ćwiczenia oraz pokazy ratownicze dla dzieci i młodzieży na 

basenie miejskim w Żaganiu i zalewie na rzece Bóbr w Szprotawie. 

 Komenda Powiatowa Policji wsparła Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy przy organizacji 22. Finału, który odbył się 12.01.2014r. Wsparcie związane 

było z przygotowaniem przez policjantów konkursów i quizów dla dzieci, czuwaniem 

nad bezpieczeństwem wolontariuszy WOSP podczas zbiórki pieniędzy. 

 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu szkoli młodzież w zakresie praw    

i obowiązków wolontariusza. Uczniowie szkoły jako wolontariusze współpracują       

ze świetlicą przy Parafii pw. WNMP w Żaganiu. Wolontariusze ze szkoły wzięli też 

udział w organizacji 22. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.   

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu udzielił pomocy Żagańskiemu 

Stowarzyszeniu „Uśmiech Dziecka” przy organizacji Mistrzostw Województwa 

Lubuskiego w Unihokeju „Sprawni Razem” ,  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu  współpracuje w zarządem PCK poprzez 

prowadzenie szkolnego koła PCK, z Fundacją „Rosa” prowadząc kampanię 

edukacyjną nt. profilaktyki onkologicznej, oraz z Fundacją Humanity In Action Polska               

dot. problemowi nienawiści w internecie.  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie w 2014 roku współpracował              

z 12 organizacjami pozarządowymi tj: Uniwersytetem III Wieku, Stowarzyszeniem 

Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie, Fundacją 
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Spełnienie, Caritas, Fundacją Ronalda McDonalda, Klubem Falubaz, Towarzystwem 

Bory Dolnośląskie, Fundacją Rosa, LZK „Uczniak”, ERP Batteries Poland, Fundacją 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacją „Życie po Przeszczepie”             

m.in poprzez udział w akcjach promujących zdrowy styl życia, ideę transplantacji, 

promowanie tradycji, kultury i dziedzictwa kulturowego, działalności artystycznej 

dzieci i młodzieży, aktywizacji sportowej ludzi starszych, zbiórki żywności oraz 

zbiórki elektrośmieci itp.  

 Uczniowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie jako wolontariusze 

współpracują z Fundacją Spełnienie oraz Wielką Orkiestrą  Świątecznej Pomocy.  

 Uczniowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie ze współpracy z Fundacją 

Ronalda McDonalda brali udział w akcjach krwiodawstwa. 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu w roku 2014 współpracował     

z Żagańskim Stowarzyszeniem „Uśmiech Dziecka” przy: organizacji wyjazdu 

uczniów SOSW do Cinema City w Zielonej Górze, organizacji V Wojewódzkiego 

Festiwalu Piosenki Harcerskiej Drużyn Nieprzetartego Szlaku, wycieczki do Ośrodka 

Szkolenia Poligonowego „Karliki”, wykonaniu ozdób na Jarmark Bożonarodzeniowy   

i przy przygotowaniu wieczerzy wigilijnej dla wychowanków grup wychowawczych 

SOSW w Żaganiu.  

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu razem z Żagańskim 

Stowarzyszeniem „Uśmiech Dziecka realizował projekt „Święta z arteterapią”- projekt 

o wartości 15.000 zł  

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu w roku 2014 razem                   

z  Żagańskim Stowarzyszeniem „Uśmiech Dziecka organizował VI Mistrzostwa 

Województwa Lubuskiego w Unihokeju „Sprawni Razem” oraz zorganizował turnus 

rehabilitacyjny dla uczniów SOSW w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym        

w Dziwnówku i Jarosławcu. 

 

V. Dane statystyczne  

W rejestrze Starosty Żagańskiego na dzień 31 grudnia 2014r. widnieją następujące 

organizacje pozarządowe: 

1. Stowarzyszenia zarejestrowane w KSR – 154 (w roku 2014 zarejestrowano 10 

nowych, a 3 zostały zlikwidowane).    

2. Uczniowskie Kluby Sportowe – 24  (w 2014 roku zostało zlikwidowanych pięć  UKS 

a zarejestrowano jeden nowy UKS ). 

3. Stowarzyszenia sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej – 10 ( w roku 

2014  zarejestrowano 1 nowe, a 2 uległy likwidacji ) 

4. Stowarzyszenia zwykłe – 11. 

5. Fundacje -  11 ( w roku 2014 powstało 5 nowych fundacji). 

 

Sprawozdanie z realizacji Uchwały  NR XXVII.4.2013 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO     

z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego            

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2014. przygotował Wydział Polityki Społecznej i Funduszy Pomocowych.  

 

 
         


