
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

„PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SANDOMIERSKIEGO 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK”.

Ustawa  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  

i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zobowiązuje jednostki 

samorządu  terytorialnego  do  podejmowania  współpracy  z  podmiotami  prowadzącymi 

działalność  pożytku  publicznego.  O  ile  obowiązkowa  jest  współpraca  Powiatu  z  tymi 

podmiotami,  o  tyle  jej  formy określone  są przez  istniejące  potrzeby oraz  możliwości  ich 

realizacji.  Występuje  dowolność  w  wyborze  rodzaju  pomocy,  jaką  organizacje  chciałyby 

otrzymywać ze strony Powiatu na realizację zadań publicznych.

Formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez Powiat Sandomierski 

wspólnie  z  organizacjami  pozarządowymi  w  roku  2011  określała  Uchwała  

Nr XLII/366/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji 

zadań publicznych Powiatu na 2011 rok. 

Współpraca Powiatu Sandomierskiego z organizacjami  pozarządowymi  oparta  jest  

o zasady: pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy 

zachowaniu suwerenności stron.

Współpraca  Powiatu  z  organizacjami  pozarządowymi  w  2011  r.  miała  charakter 

finansowy i  pozafinansowy.  głównie  pozafinansowy.  Zarząd  Powiatu  ogłosił  trzy  otwarte 

konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych. 

Pierwszy konkurs został ogłoszony na z zakresu:

1) Zdrowia

2) Edukacji

3) Kultury

4) Sportu, turystyki i rekreacji

5) Ochrony środowiska i ekologii

Łączna kwota przewidziana w budżecie  na realizację powyższych zadań wynosiła 20.000 zł. 

Na zadania te oferty złożyło 6 organizacji. Po zaopiniowaniu złożonych ofert przez Komisję 

Konkursową, Zarząd przyjął do realizacji wszystkie oferty i zatwierdził następujący podział 
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1) W zakresie zdrowia – oferta złożona przez PCK Zarząd Rejonowy w Sandomierzu.

2) W zakresie edukacji – oferta złożona przez ZHP Hufiec Sandomierz

- oferta złożona przez PCK Zarząd Rejonowy w Sandomierzu

3) W  zakresie  kultury  –  oferta  złożona  przez  Stowarzyszenie  Hipoterapeutyczne 

Stadniny Koni w Samborcu.

4) W  zakresie  sportu,  turystyki  i  rekreacji  –  oferta  złożona  przez  Stowarzyszenie 

Hipoterapeutyczne Stadniny Koni w Samborcu.

5) W zakresie ochrony środowiska i ekologii – oferta złożona przez Stowarzyszenie na 

Rzecz Wsparcia Rozwoju Wsi Sołectwa Dębiany.

Drugi  konkurs  został  ogłoszony  na  zadanie  z  zakresu  pomocy  społecznej  i  dotyczył 

prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. Wartość 

środków  przewidzianych   na  realizację  zadania  wynosiła  64.275  zł.  W  wyniku 

przeprowadzonego konkursu dofinansowanie na przedmiotowe zadanie otrzymała Fundacja 

Vive Serce Dzieciom z siedzibą w Kielcach. Placówka pod nazwą „Rodzinny Dom Dziecka” 

mieści się w Sandomierzu i działa od 1 sierpnia 2011 r. Może w niej przebywać od 4 do  

8 dzieci. Na koniec 2011 r. w placówce przebywało 7 dzieci.

Trzeci otwarty konkurs ofert został ogłoszony na zadanie z zakresu pomocy społecznej 

i  dotyczył  prowadzenia  domu  pomocy  społecznej  dla  osób  w  podeszłym  wieku  i  osób 

przewlekle  somatycznie  chorych  ze  skierowaniami  wydanymi  przed  1  stycznia  2004  r. 

Wartość  środków  przeznaczonych  na  realizację  zadania  wynosiła  9.135  zł.  –  na  4 

mieszkańców (w 2011 r. w DPS przebywało 4 mieszkańców ze skierowaniami wydanymi 

przed  1  stycznia  2004  r.).  W  wyniku  przeprowadzonego  konkursu  dofinansowanie  na 

przedmiotowe  zadanie  otrzymała  Fundacja  Sadyba  z  siedzibą  w  Bystrej.  Dom  Pomocy 

Społecznej mieści się w Skwirzowej gm. Łoniów i funkcjonuje od 1 września 2011 r. 

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  współpracuje  także  z  Chrześcijańskim 

Stowarzyszeniem  Pomocy  Dzieciom  „Misja  Nadziei”  z  siedzibą  w  Sandomierzu. 

Stowarzyszenie to prowadzi od 1 stycznia 2009 r. placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu 

rodzinnego pod nazwą „Niepubliczna Placówka Rodzinna” w Nowym Garbowie. Na koniec 

grudnia 2011 r. przebywało w niej 6 wychowanków. 

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez:

• Prowadzenie  zakładki  informacyjnej  Organizacje  obywatelskie na  stronie  Powiatu 

zawierającej bazę danych organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu 

Sandomierskiego.
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• Współpracę z organizacjami z terenu Powiatu polegającą na wsparciu organizacyjnym 

uroczystości  o  charakterze  patriotycznym,  służącą  podtrzymywaniu  tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej.

• Popularyzowanie  i  promocja  działań  organizacji  pozarządowych  zamieszczając 

informacje, artykuły na stronie internetowej Powiatu.

• Udostępnianie  przez  Powiat  lokali  na  spotkania,  szkolenia,  konferencje  oraz 

umożliwienie organizacjom skorzystania z bezpłatnego korzystania z telefonu, fax-u, 

usług  pocztowych   (Lokalna  Organizacja  Turystyczna  Partnerstwo  Ziemi 

Sandomierskiej).

• Możliwość korzystania przez organizacje pozarządowe z pomocy merytorycznej przy 

ubieganiu się o środki finansowe na realizację zadań statutowych.

• Prowadzenie  akcji  informacyjnej  poprzez  zamieszczanie  na  stronie  internetowej  

i  tablicy informacyjnej  Starostwa informacji  dotyczących  możliwości  aplikowania  

o środki zewnętrzne u różnych grantodawców.

• Wystawianie  organizacjom  pozarządowym  rekomendacji  i  uwiarygodnianie  opinii, 

które  są  wymaganymi  załącznikami  do  wniosków –  Powiat  wystawił  trzy  opinie: 

jedną  dla  Stowarzyszenia  „Dobrze,  że  jesteś”  ora  dwie  dla  Sandomierskiego 

Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”.

• Udział  pracowników  Starostwa  Powiatowego  w  uroczystościach  organizowanych 

przez organizacje pozarządowe.

• Przygotowanie  Programu  współpracy  Powiatu  Sandomierskiego  z  organizacjami 

pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 

publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Powiatu na 2012 rok.

• Konsultowanie aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi (Program 

współpracy Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  w  zakresie  realizacji 

zadań publicznych Powiatu na 2012 rok. 

• Zakup publikacji,  z których dochód przeznaczony został dla Społecznego Komitetu 

Odnowy  Cmentarza  Katedralnego  w  Sandomierzu  na  odnowę  zabytkowych 

nagrobków.

• Organizowanie zawodów sportowych z udziałem Klubów Sportowych.

• Powiat  podpisał  dwie  umowy  partnerskie  z  Sandomierskim  Stowarzyszeniem 

Rozwoju Regionalnego LGD, dotyczące  realizacji  projektów w ramach  Działania  str. 3



9.5  „Oddolne  inicjatywy  edukacyjne  na  obszarach  wiejskich”,  realizowanych  

w ramach Kapitału Ludzkiego. W ramach tych działań zrealizowano dwa projekty: 

„Szkolenie szansą na sukces” i „Nowe umiejętności – nowe szanse”. 

• Przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  (Caritas  Diecezji  Sandomierskiej) 

zasiadają w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.

Podsumowując,  należy  stwierdzić,  że  realizacja  Programu  dotyczyła  różnorodnych 

form  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  działającymi  na  terenie  Powiatu 

Sandomierskiego w sferze działalności pożytku publicznego. Podejmowane działania były 

efektywne i przyczyniły się między innymi do pogłębienia wzajemnej relacji pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi a Powiatem Sandomierskim. 
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