Sprawozdanie z realizacji
„Programu współpracy Powiatu Łańcuckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”
za rok 2017
Współpracę samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi określa ustawa
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 450), która nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań
publicznych współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Program Współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. jest dokumentem
regulującym współpracę samorządu powiatowego z III sektorem – co roku uchwalanym przez
Radę Powiatu Łańcuckiego. Art. 5a ust. 1 ustawy stanowi o obowiązku uchwalania rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, po przeprowadzeniu konsultacji
projektu programu w sposób określany w uchwale o szczegółowym sposobie konsultowania
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Formy oraz zakres zadań przewidziany do realizacji z organizacjami w 2017 r.
określała Uchwała nr XX/123/2016 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
Uchwała określająca treść Programu była wynikiem wspólnej pracy wydziałów
merytorycznych

Starostwa

Powiatowego

oraz

została

poddana

konsultacjom,

przeprowadzonym w trybie określonym w Uchwale Nr/66/2011 Rady Powiatu Łańcuckiego
z dnia 16 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 156, poz. 2267).
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Przyjęte na rok 2017 priorytetowe obszary współpracy z organizacjami obejmują sferę
zadań z zakresu:
1) wspieranie edukacji, oświaty i wychowania:
a) wspieranie procesów edukacyjnych, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej,
b) promowanie szkół i placówek oświatowych Powiatu Łańcuckiego;
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki:
a) współorganizowanie

imprez

o

charakterze

sportowym,

rekreacyjnym

i turystycznym,
b) działań mających na celu prezentację osiągnięć sportowych dzieci i młodzieży
z terenu Powiatu,
c) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych,
d) organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez
popularyzujących krajoznawstwo i turystykę;
3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) wspieranie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o zasięgu lokalnym i powiatowym,
b) działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez organizację imprez
kulturalnych, m.in.: warsztaty, plenery o zasięgu lokalnym, powiatowym
i ogólnopolskim,
c) promowanie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
d) wspieranie wydawnictw i publikacji dotyczących Powiatu Łańcuckiego;
4) działania na rzecz pomocy społecznej:
a) wszelkiego rodzaju działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zwiększenie
aktywności zawodowej tych osób,
b) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
c) współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) prowadzenie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
e) pomoc rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie,
f) podejmowanie działań mających na celu niwelowanie barier informacyjnych
i w komunikowaniu się,
g) prowadzenie działalności wspierającej rodziny, osoby niepełnosprawne, m.in.
poprzez szkolenia, pomoc psychologiczną, prawną itp.;
5) ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
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a) wspieranie i promowanie przedsięwzięć mających na celu zachowanie i ochronę
środowiska,
b) współorganizowanie imprez edukacyjnych oraz konkursów o charakterze
ekologicznym;
6) ochrona i promocja zdrowia:
a) realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia,
b) zwiększanie świadomości prozdrowotnej społeczności lokalnej poprzez programy
edukacyjno-profilaktyczne.
7) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa.
Podmiotami realizującymi Program były organizacje pozarządowe, podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego w Łańcucie oraz jednostki organizacyjne Powiatu Łańcuckiego.
Podejmowały one na bieżąco współpracę z organizacjami w zakresie określonym
w regulaminach organizacyjnych lub statutach.
Współpraca Powiatu z podmiotami Programu przyjmowała formę finansową
oraz pozafinansową.
Realizacja zadań w obszarze finansowym przedstawiała się następująco.
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) powierzono realizację
zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2017 r. w zakresie prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wyłonionej w ramach otwartego
konkursu ofert organizacji pozarządowej: PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia,
ul. Dominikańska 15, 35 – 041 Rzeszów, od 11.07.2017 r. z siedzibą Pl. Kilińskiego 2,
35-005 Rzeszów. Na realizację tego zadania w 2017 roku przekazano dotację w kwocie
60.725,88 zł.
Wyłoniona w ramach konkursu organizacja realizowała zadanie w punktach
nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w: budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana
Kochanowskiego w Łańcucie, Budynku Urzędu Gminy w Rakszawie, Budynku Urzędu
Gminy w Markowej, Ośrodku Kultury Gminy Czarna w Woli Małej, Budynku Urzędu Gminy
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w Żołyni, gdzie w ramach pełnionych dyżurów udzieliła 293 razy pomocy prawnej osobom
uprawnionym do skorzystania z tego rodzaju wsparcia oraz przeprowadziła 60 godzin szkoleń
o tematyce prawnej, przede wszystkim w szkołach na terenie Powiatu Łańcuckiego.
Ponadto w 2016 roku udzielono dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań
realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Białobrzegach prowadzony przez
Stowarzyszenie Młodzieży Specjalnej Troski w wysokości 69 316,00 zł oraz Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Przeworsku prowadzony przez Fundację im. Jana Pawła II
,,Wzrastanie” w wysokości 16.114,18 zł, celem pokrycia kosztów uczestnictwa w placówkach
osób pochodzących z terenu Powiatu Łańcuckiego.
Powiat Łańcucki był również współorganizatorem lub występował Powiat Łańcucki
był również współorganizatorem lub występował w roli partnera podczas organizacji imprez
o charakterze sportowym i kulturalnym, niejednokrotnie fundując nagrody i puchary.
We wrześniu odbyło się Święto Patrona Miasta i Powiatu Łańcuckiego św. Michała
Archanioła, w którym uczestniczyli przedstawiciele środowisk i organizacji pozarządowych.
Imprezami okolicznościowymi były m.in. Powiatowy Piknik Rodzinny, Jarmark św. Michała.
Ponadto co roku Starostwo Powiatowe w Łańcucie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie

w

Łańcucie

ogłasza

konkursy

na

najpiękniejsze

kartki

wielkanocne

i bożonarodzeniowe. Konkursy kierowane są do instytucji prowadzących działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych. Praca laureata stanowi projekt oficjalnej kartki świątecznej Powiatu
Łańcuckiego.
W 2017 roku Zarząd Powiatu Łańcuckiego udzielił wsparcia na nagrody między
innymi dla: Powiatowego Związku OSP RP w ramach promocji na działalność w zakresie
profilaktyki przeciwpożarowej na terenie powiatu, Stowarzyszenia Przyjaciół Pieśni i Tańca
„Łańcut”, Podkarpackiego Związku Akrobatyki Sportowej, Łańcuckiego Towarzystwa
Cyklistów, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki ,,W Kręgu Pogranicza”,
Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego ,,Inicjatywa” w Kosinie, Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”.
Powyższe organizacje swoją działalnością promują Powiat Łańcucki.
W ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej PCPR współpracuje
z Katolickim Centrum Wspierania Rodziny w Krośnie prowadzonym przez Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Sebastiana Pelczara Biskupa,
które w ramach umowy cywilno-prawnej realizuje część obowiązków organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej m.in. szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, poradnictwo
psychologiczno-pedagogiczne, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, udział w ocenie
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sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, konsultacje psychologiczne, prowadzenie
grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, przeprowadzanie badań psychologicznych
i wydawanie opinii o predyspozycjach kandydatów i rodziców zastępczych, prowadzenie
szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy wynosi 14.565,00 zł.
Współpraca Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie przybierała w roku ubiegłym również charakter pozafinansowy
W zakresie pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie przy współpracy ze Specjalistycznym
Ośrodkiem

Wsparcia

dla

Ofiar

Przemocy

w

Korytnikach

realizuje

Program

Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy, którego celem jest psychoedukacja
w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa
i poszanowania wobec domowników.
Wśród najczęściej powtarzających się form współpracy pozafinansowej należy
wymienić w szczególności:


bezpłatne udostępnianie pomieszczeń i środków technicznych materiałów i sprzętu na
szkolenia, konferencje, zebrania organizacji pozarządowych, konkursy prowadzone przez
organizacje pozarządowe;



bezpłatne udostępnianie środków transportu dla uczestnictwa przedstawicieli organizacji
pozarządowych w konkursach, szkoleniach, konferencjach;



pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych, zwłaszcza w konsultacjach statutów
i innych wymaganych dokumentów;



przekazywanie informacji o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,
ogłaszanych przez instytucje zewnętrzne;



pomoc w interpretacji przepisów prawa;



pomoc w wypełnianiu wniosków o aplikację środków na realizację określonych zadań;



rekomendowanie działalności organizacji pozarządowych;



włączanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowych
do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych;



konsultacje telefoniczne w celu udzielania porad dla organizacji pozarządowych.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie współpracowało również przy
organizacji szeregu imprez dla osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Łańcuckiego:
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych (Caritas Archidiecezji Przemyskiej – Niepubliczny
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wysokiej), Rodzinny Piknik Integracyjny (Caritas
Archidiecezji Przemyskiej), Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
(Caritas Archidiecezji Przemyskiej – Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
w Wysokiej) oraz Wernisaż Widziano Anioły” (Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży
Specjalnej Troski w Łańcucie).
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Młodzieży Specjalnej Troski
w Łańcucie został przygotowany i złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON
projektu pn. ,,Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” na
rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej” w Białobrzegach w ramach ,,Programu wyrównywania
różnic między regionami II” z obszaru D.
Ponadto, w zakresie współpracy z organizacjami udzielano porad w zakresie
funkcjonowania funduszy unijnych. Na bieżąco aktualizowana jest także elektroniczna baza
danych dotycząca organizacji stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, uczniowskich
klubów sportowych mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Łańcuckiego.
Uchwałą Nr 291 /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia
2017 r. uruchomiono proces konsultacji społecznych projektu: „Rocznego programu
współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
Uchwałą Nr XXXI / 183 /2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25
października 2017 r. uchwalony został „Roczny programu współpracy Powiatu Łańcuckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
W związku z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Uchwałą nr 310/2017 Zarządu Powiatu
Łańcuckiego z dnia 31 października 2017 r. ogłoszony został nabór na członków komisji
konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do
oceny ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w zakresie prowadzenia
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.
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W terminie naboru tj. do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 15.00 wpłynęło
zgłoszenie Tomasza Pączka jako przedstawiciela Stowarzyszenia Edukacji i Wsparcia
Poszkodowanych Majątkowo, ul. Podwisłocze 21, 35-309 Rzeszów.
Uchwałą nr 311/2017 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 31 października 2017 r.
ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu
Łańcuckiego w 2018 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
W wyznaczonym terminie do 23 listopada 2017 r. wpłynęło 12 ofert:
OFERTA nr 1 -

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich ,,Nowy Horyzont”,
ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów;

OFERTA nr 2 -

,,Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia,
ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów;

OFERTA nr 3 -

Fundacja Togatus Pro Bono,
ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn;

OFERTA nr 4 -

Stowarzyszenie Sursum Corda,
ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz;

OFERTA nr 5 -

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych,
ul. Narutowicza 56A, 20-016 Lublin

OFERTA nr 6 -

Stowarzyszenie Wsparcia obywatelskiego,
ul. Juliusza Lea 202a, 30-133 Kraków;

OFERTA nr 7-

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Fredry 4/57-58, 35-959 Rzeszów

OFERTA nr 8 -

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego ,,Strzelec”,
ul. Jagiellońska 6, 35-025 Rzeszów;

OFERTA nr 9 -

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie,
ul. J. Styki 21, 35-006 Rzeszów;

OFERTA nr 10 -

Stowarzyszenie Bezpieczny Dom,
ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce;

OFERTA nr 11 -

Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego ,,Dogma”,
ul. Raciborska 48/2 40-074 Katowice (zawierała błędy formalne);

OFERTA nr 12 -

Stowarzyszenie Ofiar Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
Vitae Porto,
ul. Jackowskiego 4, 89-100 Nakło nad Notecią (zawierała błędy
formalne).
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Komisja Konkursowa powołana Uchwałą nr 321/2017 Zarządu Powiatu Łańcuckiego
z dnia 30 listopada 2017 r. dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.
W wyniku oceny formalnej z powodu błędów rachunkowych w kalkulacji kosztów do
dalszego

postępowania

nie

zostały

dopuszczone

oferty:

Stowarzyszenie

Ofiar

Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych Vitae Porto z Nakło nad Notecią oraz
Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego ,,Dogma” z Katowic.
W wyniku oceny merytorycznej komisja zarekomendowała Zarządowi Powiatu wybór
oferty Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Uchwałą Nr 324/2017 ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO w dniu 30 listopada
2017 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.
Realizacja Programu Współpracy sprzyja integracji społeczności powiatu łańcuckiego,
ma wpływ na promocję powiatu, wspomaga samorząd w realizacji jego zadań.
Wnioski i spostrzeżenia z realizacji programu w 2017 roku posłużą podczas
konstruowania zapisów Programów współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w kolejnych latach.

Opracowanie:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie
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