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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
„PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SANDOMIERSKIEGO 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI 
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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  2012  określała  Uchwała  

XII/73/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu  z dnia 30 listopada 2011 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 2012 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  2012  r.  miała  charakter 

finansowy i pozafinansowy. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań 

publicznych z zakresu:

1) profilaktyki i ochrony zdrowia

2) edukacji i wychowania

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

4) sportu i rekreacji

5) ochrony środowiska i ekologii

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

realizację powyższych zadań wpłynęło 10 ofert. 

Żadna oferta nie została złożona na zadanie z zakresu Ochrona środowiska i ekologia. str. 1
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Po  zaopiniowaniu  złożonych  ofert  przez  Komisję  Konkursową,  Zarząd  przyjął  do  realizacji 

następujące oferty i zatwierdził podział środków:

1. W zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia   

Polski  Czerwony  Krzyż,  Zarząd  Rejonowy  w  Sandomierzu  na  zadanie  

pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, kwota dofinansowania – 

5.000 zł.

Celem realizowanego projektu było wzbogacenie wiedzy młodzieży na temat problemów 

związanych z nałogami w celu eliminowania lub minimalizowania zagrożeń związanych 

z uzależnieniami. Pokazano czynniki zewnętrzne i wewnętrzne sprzyjające destrukcyjnej 

postawie  oraz  zwiększono  odporność  młodzieży  na  działanie  czynników  ryzyka. 

Realizacja zadania dała młodzieży okazję do aktywnego gromadzenia doświadczeń, które 

„być może” spowodują wzrost ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

życiowych. Adresatem zadania była młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

2.  W zakresie edukacji i wychowania

Stowarzyszenie  Hipoterapeutyczne  Stadniny  Koni  Samborzec   na  zadanie  

pt. „Edukacyjny klub młodzieżowy”, kwota dofinansowania – 5.000 zł.

Projekt  był  adresowany do dzieci  i  młodzieży  wiejskiej  z  terenu  gminy  Samborzec  

w wieku powyżej 12 lat, która zagrożona jest marginalizacją społeczną i stanowi grupę 

podwyższonego ryzyka narażonego na patologie i dewiacje. Przedmiotem zadania było 

objęcie  programem  edukacyjno  –  profilaktycznym  grupy  20  młodych  osób  

i zorganizowanie klubu młodzieżowego będącego rozwinięciem pomysłów zgłaszanych 

przez  młodzież,  organizacja  zajęć  sportowo  –  rekreacyjnych  oraz  przeprowadzenie 

dwóch imprez środowiskowych.

3.  W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

a) Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej na zadanie 

pt.  „W  sandomierskim  mateczniku  pisarzy:  Żeromski  –  Iwaszkiewicz  - 

Myśliwski”, kwota dofinansowania – 3.000 zł.
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Celem  projektu  było  szerzenie  wiedzy  o  kulturze  literackiej  regionu 

sandomierskiego  z  położeniem nacisku na   charakter  związków w/w pisarzy  

z ziemią sandomierską, kształtowanie podstaw patriotycznych poprzez stworzenie 

idei  „Małej  Ojczyzny”.  Wiedza  o  wybitnych  pisarzach  z  naszego  regionu 

kształtuje świadomość młodych ludzi i wpływa na poczucie tożsamości miejsca. 

Uczestnikami  projektu  była  50  osobowa  grupa  uczniów  i  nauczycieli  szkół 

ponadgimnazjalnych  z  powiatu  sandomierskiego.  W  ramach  projektu 

przeprowadzono  cykl  wykładów  i  warsztatów  literackich   oraz  konkurs  na 

twórczą formę wypowiedzi inspirowaną tekstami literackimi w/w pisarzy.

b) Stowarzyszenie  Aktywnej  Społeczności  w  Świniarach  Starych  na  zadanie  

pt. „Pierogarnia”, kwota dofinansowania – 2.000 zł.

Założeniem  realizowanego  projektu  był  powrót  oraz  przekazywanie  młodym 

pokoleniom  tradycji  ręcznego  robienia  pierogów,  a  przez  to  integracja 

społeczeństwa lokalnego. Głównym punktem był festyn otwarty dla mieszkańców 

gminy  Łoniów,  a  także  okolicznych  miejscowości.  W przygotowanie  imprezy 

zaangażowanych było ok. 60 osób.

4. W zakresie sportu i rekreacji  

Ludowy  Zespół  Sportowy  w  Samborcu  na  zadanie  pt.  „Organizacja  i  koordynacja 

przedsięwzięć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu sandomierskiego”, 

kwota dofinansowania – 5.000 zł.

Celem  projektu  była  koordynacja  i  aktywizacja  przedsięwzięć  sportowych  poprzez 

organizację  rozgrywek  drużynowych  w piłce  nożnej,  a  także  wzrost  zainteresowania 

sportem wśród młodzieży wiejskiej, poprawa stanu zdrowia, nabycie nawyków zdrowego 

stylu  życia  oraz  integracja  społeczeństwa  lokalnego.  Projekt  był  skierowany  do 

mieszkańców społeczności lokalnej gminy Samborzec.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z podpisanymi umowami.
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W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało współpracę w ramach 

otwartego konkursu ofert ogłoszonego w 2011 r. na zadanie z zakresu pomocy społecznej, który 

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

somatycznie chorych ze skierowaniami wydanymi przed 1 stycznia 2004 r. (w 2012 r. w DPS 

przebywało 5 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 współpracowało z Fundacją Vive Serce Dzieciom 

z  Kielc,  która  to  finansuje  zajęcia  logopedyczne  i  lekcje  języka  angielskiego  dla  2  dzieci 

przebywających  w  zawodowej  specjalistycznej  rodzinie  zastępczej  oraz  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  2012  r.  przebywało  w  niej  9  wychowanków.  W  ramach  zapewnienia  rodzinom 

zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie 

ich kwalifikacji,  Starostwo Powiatowe w Sandomierzu i PCPR włączyło się w uczestnictwo  

w  organizowanych  przez  Stowarzyszenie  projekcie  „Dając  nadzieję  i  miłość”  w  ramach 

Świętokrzyskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Rodzice zastępczy mieli możliwość udziału  

w wykładach  nt.  trudności  wychowawczych  okresu  dorastania,  prawa i  obowiązki  rodziców 

zastępczych  i  biologicznych,  pomoc  dziecku  z  deficytami  rozwojowymi,  organizacja  pieczy 

zastępczej w Powiecie Sandomierskim. 

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.

• 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. str. 4
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• 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  

Starostwa  informacji  dotyczących  możliwości  aplikowania  o  środki  zewnętrzne  

u  różnych  grantodawców  np.  program  „Równać  Szanse”  projekty  dla  organizacji 

pozarządowych w ramach funduszu szwajcarskiego.

• Współpraca w organizowaniu wizyt delegacji zagranicznych.

• 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 2013 rok.

• Konsultowanie aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi 

 Aktualizacja  Strategii  Rozwoju  powiatu  Sandomierskiego  Planu  Rozwoju 

Lokalnego Powiatu Sandomierskiego na lata 2007 – 2013.

 Program współpracy Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  

w zakresie realizacji zadań publicznych Powiatu na 2012 rok. 

• Organizowanie zawodów sportowych z udziałem Klubów Sportowych.

• Przedstawiciele organizacji pozarządowych (Caritas Diecezji Sandomierskiej) zasiadają 

w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.
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