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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  

„PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SANDOMIERSKIEGO  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI 

W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

I O WOLONTARIACIE NA 2013 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 2013 określała Uchwała  

XXII/156/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 października 2012 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 2013 rok.  

Współpraca Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi oparta jest  

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

zachowaniu suwerenności stron. 

Zadania priorytetowe na rok 2013 to: 

1) profilaktyka i ochrona zdrowia 

2) edukacja i wychowanie 

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

4) sport i rekreacja 

5) pomoc społeczna i działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. miała charakter 

finansowy i pozafinansowy. Łączna kwota przewidziana w budżecie  na realizację powyższych 

zadań wynosiła 20.000 zł.  
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Z pominięciem procedury konkursowej (wymagania: wysokość finansowania lub 

dofinansowania nie może przekraczać 10.000 zł., zadanie realizowane przez okres nie dłuższy 

niż 90 dni) dofinansowano zadanie pn. „Pierogarnia ” realizowane przez Stowarzyszenie 

Aktywnej Społeczności w Świniarach Starych. Kwota dofinansowania – 4.000 zł.  

Jest to impreza cykliczna. W roku bieżącym Pierogarnia została połączona z uroczystościami 

Powiatowego Święta Plonów. 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. 

W roku 2013 zostały ogłoszone dwa konkursy ofert: 

I. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: 

1. Profilaktyki i ochrony zdrowia 

Nie wpłynęła żadna oferta na zadania z tego zakresu 

2. Sport i rekreacja 

Wpłynęły dwie oferty: 

a) Ludowy Zespół Sportowy w Samborcu na zadanie pn. Organizacja i koordynacja 

przedsięwzięć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu 

sandomierskiego. Zarząd Powiatu na powyższe zadanie zaproponował kwotę 

2.500 zł., jednak z uwagi na fakt, że stowarzyszenie nie złożyło w wymaganym 

terminie odpowiednich dokumentów – nie otrzymało dotacji. 

b) Stowarzyszenie oświatowo – kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Mściowie na zadanie pn. „Piłka nożna – doskonal i rozwijaj swoją pasję”. 

Zarząd Powiatu zaproponował na powyższe zadanie kwotę 1.500 zł. Zadanie 

zostało zrealizowane i rozliczone poprawnie. 

 

II. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu Profilaktyka i ochrona zdrowia. 

W konkursie tym wpłynęły 3 oferty. Dofinansowanie otrzymała oferta złożona przez 

Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” na zadanie pn. „nie-zależni. Sandomierskie 

mieszkanie treningowe”. Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu 3.000 zł. 

Zadanie to polegało na wykonaniu i przeprowadzeniu akcji promocyjnej poprzez 

mobilną wystawę fotografii. Tematem wystawy było ukazanie normalnego życia 

osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi jakie wiodą 
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podczas uczestniczenia w treningach samodzielności w sandomierskim mieszkaniu 

treningowym. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone poprawnie. 

 

W roku 2013 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 2013 r. w DPS 

przebywało 10 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 prowadziło od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2013 r. placówkę opiekuńczo 

– wychowawczą typu rodzinnego pod nazwą „Niepubliczna Placówka Rodzinna” w Nowym 

Garbowie. Na koniec czerwca 2013 r. przebywało w niej 8 wychowanków.  

Starostwo czynnie współpracuje ze Świętokrzyskim Klubem Amazonki Filia w 

Sandomierzu poprzez organizowanie wspólnych imprez o charakterze profilaktycznym. W 2013 

r.  został zakupiony fantom do samokontroli piersi. Fantom podstawowy do nauki samokontroli 

piersi to trwały model pozwalający kobietom na naukę samokontroli piersi poprzez faktyczną 

naukę wyczuwania różnych zmian w piersiach. 

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu funduje liczne nagrody w konkursach i zawodach 

sportowych organizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu 

Sandomierskiego, a także nagrody dla Klubów Honorowych Dawców Krwi – za największą 

ilość oddanej krwi (m. in. Klub HDK KROPELKA). 

 

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez: 

 Aktywna współpraca z Lokalną Grupą Działania w zakresie promocji gospodarczej 

Powiatu poprzez m. in. pomoc w organizacji wyjazdów na targi zagraniczne.  



SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  ZZ  RREEAALLIIZZAACCJJII  „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SANDOMIERSKIEGO  
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI  

W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  
I O WOLONTARIACIE NA 2013 ROK”.  

 

str. 4 
 

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 

ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz 

Tel. 15/ 644 10 10; fax. 15/ 832 28 29 

e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl; www.powiat.sandomierz.pl 

 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. 

 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  

 Program współpracy Powiatu Sandomierskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w zakresie realizacji zadań publicznych Powiatu na 2014 rok.  

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych (Caritas Diecezji Sandomierskiej) zasiadają 

w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. 

 

 

   

  

 


