Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji programu współpracy
Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.

Żagań, kwiecień 2018 r.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a ust. 3
(t.j.Dz.U.2018 poz.450) nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek
przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za poprzedni rok do 31 maja roku bieżącego. Rada Powiatu Żagańskiego w dniu
10 listopada 2016r. podjęła Uchwałę Nr XIX.5.2016 o przyjęciu programu współpracy Powiatu
Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017. Program realizowany był od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
W roku 2017, jak i w latach poprzednich, Powiat współpracował 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 były zadaniami Powiatu.
Ocenę efektywności realizacji Programu za rok 2017 dokonano w oparciu o wskaźniki określone w § 13
ust.1 i 2 Uchwały Nr XIX.5.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie
przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
I. Liczba działań i form współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi, w
1. Liczba ogłoszonych konkursów ofert w trybie art. 13 ust. 1 ustawy - 3

tym:

a) Otwarty konkurs ofert na zlecenie zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji
i ochrony zdrowia ogłoszony został przez Zarząd Powiatu Żagańskiego w dniu 17 lutego
2017r.na następujące zadania:
Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia powodujących zwiększenie wys.
świadomości i odpowiedzialności mieszkańców Powiatu Żagańskiego za przeznaczonych
własne zdrowie oraz prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i środków: 12.000 zł
wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, chorób nowotworowych,
cukrzycy, chorób oddechowego
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania wypadkom komunikacyjnym i wys.
promowanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa osób przeznaczonych
uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych z uwzględnieniem środków: 5.000 zł
nauki pierwszej pomocy przedmedycznej
Prowadzenie działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej wys.
w zakresie zdrowia psychicznego oraz działań mających na celu przeznaczonych
ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę środków: 3.000 zł
jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskich

b) Otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2017 roku
ogłoszony przez Zarząd Powiatu Żagańskiego 11.07.2017r.- wysokość przeznaczonych
środków: 15 tys. złotych
c) Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017”
( konkurs ogłoszony w roku 2016)- wysokość przeznaczonych środków: 60.725,88 zł
2. Liczba ofert złożonych w poszczególnych zakresach, w tym liczby ofert wspólnych,

a) Otwarty konkurs ofert na zlecenie
z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym:

zadań

publicznych

z

w

2017

roku

Na prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia powodujących zwiększenie Liczba ofert - 0
świadomości i odpowiedzialności mieszkańców Powiatu Żagańskiego za
własne zdrowie oraz prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i wczesnego
wykrywania chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, cukrzycy, chorób
oddechowego
Na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania wypadkom komunikacyjnym i Liczba ofert - 1
promowanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa osób
uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych z uwzględnieniem
nauki pierwszej pomocy przedmedycznej
Na prowadzenie działań mających na celu podniesienie świadomości Liczba ofert - 1
społecznej w zakresie zdrowia psychicznego oraz działań mających na celu
ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę
jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskich
Nie zgłaszano ofert wspólnych
b) Otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2017 roku – 2
oferty. Nie zgłaszano ofert wspólnych.
c) Otwarty konkurs ofert na „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017- 6
ofert. Nie zgłaszano ofert wspólnych.
3. Liczba wniosków złożonych w trybie art. 12 ustawy,
W roku 2017 nie zgłoszono wniosków w trybie art. 12 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
4. Liczba ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy;

W roku 2017 zgłoszono 1 ofertę w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( tzn. z pominięciem procedury konkursowej)
5. Liczba zawartych i zrealizowanych przez organizacje umów.
a) konkurs
na
zlecenie
zadań
publicznych
z
w
2017
roku
z zakresu promocji i ochrony zdrowia – 2 umowy
b) konkurs na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2017 roku- 2 umowy
c) konkurs prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017- 1 umowa
6. Szacunkowa liczba beneficjentów realizowanych działań.
a) konkurs na zlecenie zadań publicznych z w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia
– 470 osób
b) konkurs na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2017 roku- 78 osób
c) konkurs prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017- 98 osób
7. Szacunkowa liczba wolontariuszy uczestniczących w projektach.
a) konkurs na zlecenie zadań publicznych z w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia
– 21
b) konkurs na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2017 roku- 0

c) konkurs prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017- 0
8. Liczba konsultacji społecznych, w tym liczba organizacji uczestniczących w konsultacjach .
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Konsultacje Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Żagański, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form
kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku

5

Konsultacje Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr
229.2017 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 9 marca 2017r. w
sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Żagański, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za
kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
specjalności i form kształcenia objętych finansowaniem w 2017r.
Konsultacje Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego

3

NSZZ Solidarność -Zarząd
w Zielonej Górze, ZNPŻagań, ZNP-Szprotawa,
NSZZ Solidarność Żagań,
Wolne Związki Zawodowe
Oświaty „Solidarność” w
Nowej Soli
Związki Zawodowe Oświaty
w Katowicach, Związek
Nauczycielstwa Polskiego
w Szprotawie, Związek
Nauczycielstwa Polskiego
w Żaganiu

4
Zarząd Regionu NSZZ
Solidarność, WZZ
Solidarność Oświatowa w
Nowej Soli, Związek
Nauczycielstwa Polskiego
w Szprotawie, Związek
Nauczycielstwa Polskiego
w Żaganiu

Konsultacje Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji
Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych w Żaganiu

3

Konsultacje Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Szprotawie
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Szprotawie

2

NSZZ Solidarność,
Związek Nauczycielstwa
Polskiego w Szprotawie,
Związek Nauczycielstwa
Polskiego w Żaganiu

Zarząd regionu NSZZ
Solidarność w Zielonej
Górze, Związek
Nauczycielstwa Polskiego
w Szprotawie
Konsultacje projektu Uchwały Nr XXX.1.2017 Rady Powiatu 0
Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
żagańskiego w roku 2018
Konsultacje projektu Uchwały Nr XXIX.8.2017 Rady Powiatu 0
Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018

9. Liczba działań objętych patronatem,
W roku 2017 patronatem Starosty Żagańskiego zostały objęte 3 przedsięwzięcia
 Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Festiwal Grup Śpiewaczych Ziemia i Pieśń.
 XXIII Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych
 Zawody Kajakowe Seniorów Szprotawa 2017
10. Liczba posiedzeń zespołów o charakterze doradczo-inicjatywnym oraz liczba wydanych przez
zespoły opinii,
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
W 2017 roku odbyły się dwa posiedzenia Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i zostały
wydane 2 opinie.
11. Liczba i tematyka spotkań z organizacjami oraz liczba organizacji uczestniczących
w spotkaniach
14 grudnia 2017r. zorganizowane zostało coroczne spotkanie, na które zaproszone zostały wszystkie
organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu żagańskiego. Na spotkaniu przestawiono
obowiązujący na rok 2018 program współpracy powiatu żagańskiego z organizacjami pozarządowymi, a
zaproszone osoby przedstawiły następujące tematy:
 źródła pozyskiwania pieniędzy przez organizacje pozarządowe: wsparcie ze strony firm i jak
współpracować z biznesem,
 dofinansowanie sektora ekonomii społecznej środkami EFS-współpraca z LOWES oraz
 zadania publiczne Powiatu żagańskiego realizowane przez organizacje pozarządowe w roku
2017
12. Liczba działań i innych form współpracy.
1. Starostowe Powiatowe na wniosek organizacji pozarządowych użycza bezpłatnie Salę Narad
na różnego typu spotkania . W roku 2017 sala została wypożyczona trzykrotnie – dla Polskiego
Związku Łowieckiego oraz dwukrotnie dla Fundacji „Możesz inaczej” z Zielonej Góry
organizującej warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów gimnazjum .
2. Na mocy umowy Partnerskiej PCPR w Żaganiu współpracuje 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).
3. PCPR współpracuje 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.
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 doradztwa w zakresie funduszy pomocowych dla
organizacji pomocowych ( m.in. pomoc przy wypełnianiu wniosków, realizacji zadania oraz
rozliczenia dotacji). W roku 2017 udzielono 1 poradę ( Stowarzyszeniu Ogniowo).
5. Na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl prowadzona jest elektroniczna baza adresowa
organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu żagańskiego.

6. Na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl prowadzony jest serwis informacyjny dla
organizacji pozarządowych. W 2017 roku umieszczono 11 informacji.
7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu prowadzi wieloletnią
systematyczną współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi:
 w roku 2017 przeprowadziła nieodpłatnie 6 szkoleń i kursów dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych z powiatu żagańskiego. Program szkoleń to: szkolenie podstawowe dla
strażaków-ratowników, szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, szkolenie dowódców OSP, szkolenie naczelników OSP,
szkolenie komendantów gminnych OSP. Szkolenie ukończyło 83 druhów. Szkolenia
prowadzone są z wykorzystaniem baz lokalowych, pomocy dydaktycznej, jak i pojazdów oraz
sprzętu pożarniczego dwóch Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Żaganiu i Szprotawie,
 KPPSP na bieżąco prowadzi monitoring wyszkolenia strażaków OSP wszystkich gmin powiatu
żagańskiego oraz ich ewidencję. W jednostkach OSP zrzeszonych jest blisko 800 strażaków,
jednak do działań uprawnionych jest 400 strażaków,
 KPPSP w roku 2017 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. Zawody odbyły się 10 czerwca 2017r.
 W 2017 roku w ramach dofinansowania z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
KPPSP nadzorowała zakupy z obszaru priorytetowego dla jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej (sporządzanie wniosków o dotacje i rozliczenie finansowe). Dofinansowanie jednostek
OSP w KSRG za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz na wydatki inwestycyjne
w roku 2017 wyniosło 106.256,00 zł. Ponadto jednostki OSP spoza KSRG otrzymały z dotacji
MSW i A dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz wyposażenia
osobistego strażaków na łączną kwotę 330.100 zł,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu ściśle współpracuje
z żagańskim oddziałem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przed feriami oraz
w okresie wakacji odbyły się wspólne ćwiczenia oraz pokazy ratownicze dla dzieci i młodzieży
na kanale i zalewie rzeki Bóbr w Żaganiu , Szprotawie i Małomicach oraz na basenach
miejskich w Żaganiu i Szprotawie. Ratownicy omówili zagrożenia związane z przebywaniem
zimą i latem nad wodą oraz zaprezentowali metody bezpiecznego podejmowania osoby
zagrożonej utonięciem z wody i lodu. Przedstawili również zasady pierwszej pomocy
po wydobyciu osoby z ody i prawidłowe powiadamianie służb ratowniczych za pomocą
numerów alarmowych. W pokazach brało udział ponad 1500 dzieci i osób dorosłych.
 17 października 2017 roku w parku przy Pałacu Książęcym odbyły się pokazy szkoleniowe
służb ratowniczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W pokazach brało udział łącznie
ponad 200 uczniów oraz nauczycieli. Strażacy PSP w Żaganiu i ratownicy z Lubuskiego
WOPR-u omówili zagrożenia związane z przebywaniem nad wodą oraz zaprezentowali sprzęt
ratowniczy i metody podejmowania z wody osoby zagrożonej utonięciem. Przedstawili zasady
udzielania pierwszej pomocy po wydobyciu osoby z wody i powiadomienia służb ratowniczych
za pomocą numerów alarmowych. Ponadto zaprezentowano działania ratownicze podczas
wypadku drogowego i udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Omówiono
zagrożenia i skutki brawurowej jazdy pojazdami samochodowymi prowadzonymi przez młodych
i niedoświadczonych kierowców.
8. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu w roku 2017 współpracował z:
 z klubami sportowymi: WKS Sobieski, UKS Spartak Żagań, UKS Czarni Żagań
WOPR w ramach upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizacji nauki pływania dla
młodzieży szklonej i zasad bezpieczeństwa na kąpieliskach, naukę strzelania

 z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w zakresie nauki udzielania
pierwszej pomocy , organizacji nauki pływania dla młodzieży
 z żagańskim oddziałem PCK w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Pełnoletni uczniowie
należą do klubu Honorowych Dawców Krwi. Młodzież szkolna bierze udział w akcjach np.
”Młoda krew ratuje życie ”i w konkursach: w Rejonowej Olimpiadzie Ratowniczej oraz
w konkursie pn. „Zdrowy styl życia”. Młodzież również bierze udział w zbiórkach żywności
w okresach przedświątecznych.
 Z Fundacją DKMS w Warszawie realizuje zajęcia promujące dawstwo szpiku kostnego
 Z Wojewódzkim Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze- zajęcia dla młodzieży propagujące
dawstwo krwi.
 Z Fundacją „Wolne Dźwięki” –pozyskanie zbioru bibliotecznego audiobooków
 Z Europejskim Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej –organizacja dla młodzieży obozu
językowego Youthmaster
 Z świetlicą i jadłodajnią przy kościele WNMP w Żaganiu-organizacja charytatywnego koncertu
bożonarodzeniowego oraz wolontariat
 Z Fundacją Rozwoju Demokracji-wykorzystywanie wydawnictw i publikacji na zajęciach
lekcyjnych .
9. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu w 2016r.:
 udzielił pomocy Żagańskiemu Stowarzyszeniu „Uśmiech Dziecka” przy organizacji Mistrzostw
Województwa Lubuskiego w Unihokeju „Sprawni Razem”,
 współpracował z żagańskim zarządem PCK poprzez prowadzenie szkolnego koła PCK, udział
w akcjach krwiodawstwa oraz udział w konkursach nt. ratownictwa medycznego i zdrowego
stylu życia,
 udostępniał aulę szkolną na próby Zespołu Górali Czadeckich „Jodełki” z Żagania,
10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu w roku 2017 współpracował z :
 z Polskim Czerwonym Krzyżem –prowadzenie szkolnego koła PCK, udział w konkursach,
olimpiadach, akcjach.
11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu prowadzi stałą współpracę
z Żagańskim Stowarzyszeniem „Uśmiech Dziecka”. W roku 2017 wspólnie zorganizowano:
 IX Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Unihokeju „Sprawni razem” przeznaczając na jego
realizację kwotę 761,72 zł,
 Festyn rodzinny przeznaczając na jego realizację kwotę 1043,26 zł,
 Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Nowej Soli i Cigacic ( rejs statkiem, Park Krasnala) –
koszt 3.943,77 zł
 Jasełka –koszt 679,98 zł
 Zajęcia Szkoły promującej Zdrowie-„Dzień w jesiennym ogrodzie”- koszt 110,47 zł
12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie prowadzi stałą współpracę
z Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj Radość””. W roku 2017
wspólnie zrealizowano:
 Projekt organizacji czasu wolnego i rozwijania zainteresowań uczniów SOSW w Szprotawie
pn.”Aktywnie spędzam czas wolny” zawierający m.in. zajecie sztuki użytkowej, zajęcia
kulinarne, zajęcia majsterkowania, dogoterapii, zajęcia na basenie, wyjazdy edukacyjne ,wyjazd
do teatru i organizację spektakli teatralno-muzycznych dla dzieci – wydatkowana kwota
25.530,17 zł
 Projekt „Rozwijam swoje zainteresowania” dla uczniów SOSW w Szprotawie, w tym zajęcia
dogoterapii, wyjazd edukacyjny do Ochli, zajęcia plastyczne – wydatkowana kwota 2.369,16 zł

Wojewódzki konkurs z zakresu techniki „Sprawne serce- mądra głowa’- koszt 357,19 zł
Organizacja Lubuskiego Turnieju Piłki Nożnej – koszt 238,40 zł
Organizacja wojewódzkiej imprezy artystycznej dla osób niepełnosprawnych – koszt 299,94 zł
Organizacja spektakli muzyczno-teatralnych dla dzieci z SOSW- koszt 620 zł
Organizacja konkursu plastycznego dla uczniów z SOSW z okazji Międzynarodowego Dnia
Niepełnosprawnych „Świat bez barier” – koszt 500 zł
 Organizacja konkursu plastyczno-literackiego
dla uczniów z SOSW z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza „Każdy może być wolontariuszem”” – koszt 350 zł
 Organizacja gminnego konkursu z zakresu profilaktyki „Żyj marzeniami, a nie uzależnieniami”koszt 1000 zł
 Organizacja spotkania bożonarodzeniowego – koszt 165,12 zł






2) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, w tym:

a) łączna kwota wnioskowanych – 96.975,88 zł
b) łączna kwota przyznanych dotacji - 93.725,88 zł
c) łączna kwota wykorzystanych dotacji - 93. 282,88 zł
3) Łączna kwota środków przeznaczonych na działania w trybie pozakonkursowym i in.
Na realizację programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 zaplanowano środki finansowe
w wysokości 50.000 zł.
Zgodnie z programem współpracy organizacjom pozarządowym w roku 2017 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 2017r. do 31 grudnia 2017r. z budżetu Powiatu Żagańskiego udzielono
wsparcia finansowego na wyżej wymienionych zasadach następującym organizacjom:
Lp

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizacja

Zadanie

Kwota

Zadania realizowane wspólnie z wydziałami merytorycznymi Starostwa Powiatowego
w Żaganiu
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
XXI Ogólnopolski Turniej Pianistyczny
1 500,00
w Żaganiu i stowarzyszenie muzyczne
Sołtys Sierakowa
konkurs „Najsmaczniejsza potrawa
799,99
ziemniaczana „ podczas festynu
„Święto Ziemniaka”
Sołtys i Rada Sołecka Leszna Górnego „Święto Dyni”
300,00
STW „Szron – Czerna”
organizacja XXIII Spotkania z
1 000,00
Piosenka Turystyczną
i Żeglarską (
40 – lecie klubu „Szron”)
PTTK oddział Żagań
Światowy Dzień Turysty ( m-c
500,00
wrzesień) - nagrody
Stowarzyszenie Turystyczne „Ogniwo„ Organizacja „Dnia Turystyki „ dla
300,00
mieszkańców powiatu żagańskiego 24
września 2017r.

7.

Stowarzyszenie Turystyczne „Ogniwo„

8.

Wojskowy Klub Sportowy „SOBIESKI”
Żagań
Wojskowy Klub Sportowy „SOBIESKI”
Żagań
Małomicki Klub Kajakowy „VIKING"

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Miejski Klub Sportowy „ISKRA „
Małomice
Klub Sportowy „SPROTAVIA
Polski Związek Łowiecki, Zarząd
Okręgowy w Zielonej Górze
Lubuski Związek Piłki Nożnej w
Zielonej Górze podokręg Żagań
UKS Traper Chichy - Małomice
Powiatowa Społeczna Straż Rybacka
Zespół Stanowianie

19.

Luna Rosa Stowarzyszenie Muzyków
Ludowych
Oyama Karate Fudo Boznów Furtak

20.
21.
22.
23.

ZHP
UKS Czarni Żagań
UKS Czarni Żagań
Speleoklub Bobry

24.
25.
26.

"Jodełki " Żagań
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Szprotawa
PCK

27.
28.

Grupa Biegowa Gozdnica
Światowy Związek Żołnierzy AK

29.
30.
31.

Sekcja Oldboy w piłce siatkowej
Koło wędkarskie Szprotawa
PZERiI Szprotawa

32.
33.

Akademia Sportu w Iłowej
Złote Łany - Stowarzyszenie Muzyków
Ludowych Bożnów

XIII Rajd Rowerowy po powiecie
żagańskim 25-26 czerwca 2016
obóz sportowo – szkoleniowy sekcji
piłki siatkowej ,
zakup sprzętu sportowego dla sekcji
piłki siatkowej - dresy
dofinansowanie zawodów kajakowych
– transport – wyżywienie
Dofinansowanie jubileuszu 60 – lecia
istnienia klubu
dofinansowanie działalności klubu –
koszty transportu
dofinansowanie Wielkich Łowów w
Puszczy Żagańskiej
dofinansowanie działalności klubu /
proporczyki, piłki
organizacja wycieczki
zawody wędkarskie - puchary
wyjazd na Międzynarodowy Festiwal
Folklorystyczny XXVIII Bukowińskie
Spotkania w Capulung Molldovenesc
stroje

200,00

Otwarte Mistrzostwa Polski Zachodniej
Oyama Karate 8.04.2017 Iłowa /
puchary
Rajd harcerski Wielka Ucieczka
zakup sprzętu sportowego - koszulki
sprzęt sportowy - piłki
XXIII Mistrzostwa w technikach
Jaskiniowych
Wyjazd na festiwal " Folklorelawine"
catering - zakończenie roku
akademickiego
puchary- Ogólnopolskie Mistrzostwa
Pierwszej Pomocy PCK na szczeblu
rejonowym
II Bieg Wilka - medale
dofinansowanie do wyjazdu weteranów
i młodzieży- szlakiem bojowym
żołnierzy II wojny światowej
mistrzostwa w piłce siatkowej
puchary zawody wędkarskie
zawody kajakowe 60+ - zakup
pucharów
zakup sprzętu sportowego
zakończenie sezonu ( koszty przejazdu
do Pogorzelicy)

1 300,00

500,00
500,00
1 000,00
500,00
500,00
1 952,81
1 000,00
300,00
300,00
2 000,00
999,20

874,53
300,00
800,00
500,00
300,00
700,00
150,00
599,99
600,00
300,00
300,00
620,00
2 999,98
1 600,00

34.

LOK Szprotawa

35.

War Race

36.

Stowarzyszenie Simontona i NZOZ
Profil
ZEIR zarząd w Żaganiu

37

Razem

Mistrzostwa Lubuskiej Organizacji
Wojewódzkiej Ligi Ochrony Kraju w
strzelaniu z broni kulowe ( zakup
pucharu )
Bieg z przeszkodami – zakup nagród i
medali
Warsztaty psychoonkologiczne „Daj
sobie szansę”
Dofinansowanie organizacji Dnia
Kobiet, Biesiady Emerytów i Wigilii

117,99

200,00
2.000 zł
1.457,06
29.871,55

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ze środków PFRON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
Wyjazd integracyjny pn. „Kotlina
Polski Związek Emerytów Rencistów i
850,60 zł
Kłodzka”
Inwalidów
Koło Terenowe W Małomicach
Wyjazd integracyjny pn. „Wrocław”
Polski Związek Emerytów Rencistów i
940,69 zł
Inwalidów
Koło Terenowe W Małomicach
Impreza integracyjna pn. „II Biesiada
Polski Związek Emerytów Rencistów i
875,50 zł
Emerytów”
Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Żaganiu
Impreza integracyjna pn. „Spotkanie
Polski Związek Emerytów Rencistów i
1000,00 zł
wigilijne”
Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Żaganiu
Wyjazd integraf.-kultural. „Głogów 2017 Polski Związek Emerytów Rencistów i
696,00 zł
r.”
Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Szprotawie
Impreza integracyjna pn.”Lubuski Szlak Polski Związek Emerytów Rencistów i
999,00 zł
Wina i Miodu 2017 r.”
Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Szprotawie
Impreza integracyjna pn.”Jelenia Góra Polski Związek Emerytów Rencistów i
1000,00 zł
–Festiwal Teatrów Ulicznych 2017 r.”
Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Szprotawie
Wyjazd integracyjno-turystyczny pn.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
999,15zł
„Polskie Morze”
Niepełnosprawnych „PIĘKNI ŻYCIEM”
w Iłowej
Wyjazd integracyjno-turystyczny pn.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
957,04 zł
„Świeradów Zdrój”
Niepełnosprawnych „PIĘKNI ŻYCIEM”
w Iłowej
Razem
8.317,98 zł
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym
„Aktywni choć niepełnosprawni
Stowarzyszenie „Szprotawski
4 837,39
seniorzy”
Uniwersytet Trzeciego Wieku”,
„Integracyjny wyjazd weekendowy
Szprotawskie Stowarzyszenie Osób
10 000,00
członków Szprotawskiego
Niepełnosprawnych

Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych ”
Razem

14.837,39

Podsumowanie:
1. W roku 2017 ze środków budżetu powiatu żagańskiego udzielono wsparcia finansowego
organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na kwotę 29.871,55 zł.
2. Na realizację zadań publicznych z w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia
wykorzystano kwotę 7.661 zł.
3. Na realizacje zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym działalności
leczniczej kwotę wykorzystano kwotę 10.000 zł
4. Na prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej w Iłowej wykorzystano kwotę 60.725,88
zł. ( środki finansowe z budżetu Państwa).
5. Na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON wykorzystano kwotę 8.317,98 zł.( PCPR).
6. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym wykorzystano kwotę 14.837,39 zł. (PCPR)
V. Dane rejestrowe.
W rejestrze Starosty Żagańskiego na dzień 31 grudnia 2017r. widnieją następujące organizacje
pozarządowe:
1. Stowarzyszenia– 146
2. Kola stowarzyszeń ogólnopolskich – 22
3. Stowarzyszenia zwykłe – 7
4. Stowarzyszenia sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej – 18
5. Uczniowskie Kluby Sportowe – 33
6. Fundacje - 24
Sprawozdanie z realizacji Uchwały XIX.5.2016 z dnia 10.11.2016r. w sprawie przyjęcia programu
współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 przygotował Referat Administracji, Obsługi,
Polityki Społecznej i Rozwoju.

Irena Karolewska
inspektor w Referacie Administracji,
Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju

