Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji programu współpracy Powiatu
Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2015.

Żagań, kwiecień 2016 r.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a ust. 3
(Dz.U.2016.239 z dnia 2016.02.26) nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za poprzedni rok nie później niż do
31 maja roku następnego. Rada Powiatu Żagańskiego Uchwałą NR II.4.2014 z dnia
16 grudnia 2014r. podjęła uchwałę o przyjęciu programu współpracy Powiatu Żagańskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2015. Program realizowany był od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
W roku 2015, jak i w latach pozostałych, Powiat współpracuje 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 są zadaniami Powiatu.
Ocenę efektywności realizacji Programu za rok 2015 dokonano w oparciu o wskaźniki
określone w § 14 ust.2 Uchwały NR II.4.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia
16 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2015.
Miernikami efektywności realizacji Programu są w szczególności:
1. Liczba działań i form współpracy powiatu żagańskiego z organizacjami
pozarządowymi.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.
Na realizację programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015
zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000 zł.
I. Współpraca o charakterze finansowym
W roku 2015 nie była prowadzona współpraca o charakterze finansowym w rozumieniu
§ 6.2 Uchwały NR II.4.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie
przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 tj.
 Organizacjom pozarządowym nie powierzano wykonania zadania publicznego wraz
z udzieleniem dotacji w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - zwanych dalej dotacjami, na
sfinansowanie jego realizacji.
 Organizacjom pozarządowym nie udzielano wsparcia finansowego na realizację
zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 Nie zlecano organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie
art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II. Współpraca Powiatu Żagańskiego o charakterze pozafinansowym
W roku 2015r. Powiat Żagański prowadził współpracę
w następujących formach:

o charakterze pozafinansowym

1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków.

działalności

W dniu 17 grudnia 2015r. odbyło się spotkanie, na które zaproszono wszystkie organizacje
pozarządowe działające na terenie powiatu żagańskiego. Na spotkaniu Starosta Żagański
przedstawił kierunki działań zarządu powiatu żagańskiego oraz płaszczyzny współpracy
samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. W spotkaniu
uczestniczył przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej pan Marek Kwaśniak
który przedstawił zadania i formy wsparcia dla organizacji pozarządowych oferowane przez
OWES w Zielonej Górze.
2. Konsultowania z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich
działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji,
W roku 2015 przeprowadzono konsultacje:
 projektu Uchwały Nr XII.4.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18 grudnia 2015r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
żagańskiego w roku 2016,
 projektu Uchwały Nr XI.3.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 4 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na rok 2016,
 projektu Uchwały Nr.IX.4.2015 Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 projektu Uchwały Zarządu Powiatu Żagańskiego 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 2015 roku (konsultacje przeprowadzono ze Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego oraz Związkiem Zawodowym „Solidarność”).
3. Tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych podmiotów oraz
właściwych organów administracji publicznej.
 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 związku z końcem kadencji 15 września 2015r. ogłoszono nabór do
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu
Żagańskiego nowej kadencji. Prawo zgłaszania po jednym kandydacie uzyskały
organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Powiatu Żagańskiego
oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin).
 W roku 2015 zawiązał się zespół składający się z przedstawicieli organizacji
pozarządowych realizujących swoje statutowe zadania z zakresu turystyki:
pieszej, rowerowej, wodnej oraz jaskiniowej (m.in. Szron, Ogniowo, Piechur,
Bobry), który podjął się przygotowania wspólnej koncepcji rozwoju turystyki

w powiecie żagańskim. Odbyły się 3 spotkania poświęcone: szlakom
turystycznym, ścieżkom rowerowym i szlakom wodnym.
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 uzyskania doradztwa
w zakresie funduszy pomocowych dla ngo (m.in. przygotowania wniosków, realizacji
zadania oraz rozliczenia dotacji ). W roku 2015 udzielono 12 konsultacji. Dwie
organizacje, które otrzymały pomoc przy pisaniu wniosków, otrzymały dotacje tj.
 Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych - Gorzupianie – grant w wysokości 5 tysięcy
w programu „Trampolina”.
 Świetlica Wsparcia Dziennego Caritas w Szprotawie - dotacja w wysokości 40
tysięcy zł. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
III. Inne formy współpracy
1. Na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl prowadzona jest elektroniczna
baza adresowa organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie
powiatu żagańskiego.
2. Na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl prowadzony jest serwis
informacyjny dla organizacji pozarządowych. W roku 2015 zamieszczono 45
informacji.
 Informacja o VII edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”
i o naborze wniosków prowadzonym przez Muzeum Historii Polski. Program służy
odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski
oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone
pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Udział w konkursie
mogły wziąć stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne
( 12.01.2015r.).
 Informacja na temat konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „ASOS 2014-2020
- edycja 2015”. Minister Pracy i Polityki Społecznej zapraszał do udziału w konkursie
na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015
( 14.01.2015r.).
 Informacja na temat ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego konkursu ofert na realizację zadania, którego celem było upowszechnianie
sportu
i
aktywnego
stylu
życia
wśród
najmłodszych
poprzez
organizację pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla dzieci z klas I-III szkół
podstawowych województwa lubuskiego. Uprawnionymi podmiotami do składania
ofert były organizacje pozarządowe ( 16.01.2015r.).
 Informacja na temat stoiska informacyjno-promocyjnego Lokalnego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich podczas konferencji „Odkryj drugą stronę!“ –
Turystyka szansą wspólnego rozwoju Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA
( 21.01.2015r.).
 Informacja na temat konkursu grantowego „Programu Równać Szanse 2015r.” Celem
konkursu było wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których działania dążą
do rozwoju umiejętności społecznych u młodych ludzi przydatnych zarówno w ich
obecnym, jak i dorosłym życiu ( 27.01.2015r.).

 Informacja na temat konkursu „ŚWIETLICA –DZIECI –PRACA”- na rzecz wsparcia
dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015r. Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej ogłosiło konkurs ofert dla gmin i organizacji pozarządowych, które
prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko
wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z 9czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r.,poz.135z póź.zm.)27.01.2015r.
 Informacja na temat konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Konkurs skierowany do
organizacji pozarządowych ogłosił Marszałek Województwa Lubuskiego W ramach
konkursu przeznaczono 300 tysięcy złotych na realizację zadań z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ( 27.01.2015r.).
 Informacja na temat konkursu „Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił
konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego
w zakresie: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych.(28.01.2015r.).
 Informacja na temat ogłoszonego przez Wojewodę Lubuskiego otwartego konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych w ramach rządowego programu ograniczania
przestępczości
i
aspołecznych
zachowań
„Razem
bezpieczniej”
w obszarze: „Bezpieczeństwo w szkole” (27.03.2015r.).
 Informacja na temat konkursu MPiPS: „Targi Aktywnych Form Pomocy”. Minister
Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Aktywne Formy Przeciwdziałania
Wykluczeniu Społecznemu” ogłosił otwarty konkurs ofert „Targi Aktywnych Form
Pomocy” - edycja 2015. Projekt ten służy prezentacji i wymianie doświadczeń gmin,
organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów
wykorzystujących instrumenty aktywnych form pomocy. Prezentacja i wymiana
doświadczeń będzie polegała na organizacji stoisk targowych oraz paneli
dyskusyjnych (23.02.2015r.).
 Informacja na temat grantów edukacyjnych „1000 pierwszych dni dla zdrowia”.
Publiczne żłobki i kluby dziecięce, organizacje pozarządowe oraz publiczne biblioteki
mogły ubiegać się o środki na realizację działań edukacyjnych i promocyjnych,
związanych z prawidłowym żywieniem kobiet w ciąży i dzieci w pierwszych latach
życia (23.02.2015r.).
 Informacja na temat możliwości zdobycia funduszy w programie „Wolontariat
Rodzinny – Lokalnie”. Była to propozycja dla lokalnych organizacji pozarządowych
i innych instytucji działających na rzecz pożytku. Program realizowała Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce (04.03.2015r.).
 Informacja o organizacjach pozarządowych świadczących na terenie województwa
lubuskiego pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin
(13.03.2015r.).
 Informacja na temat konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych 2015r. Minister
Pracy i Polityki Społecznej zapraszał do udziału w otwartym konkursie ofert na
najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Temat konkursu to „Więcej kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn”.
Działania mogły dotyczyć organizacji kampanii, spotkań, szkoleń, treningów itp.
(27.03.2015r.).
 Informacja na temat konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej
na realizację zadania publicznego „Wolontariat Harcerski”. Celem konkursu był


















wybór najkorzystniejszych wnioskodawców, którzy przeprowadzą szkolenia dla
instruktorów harcerskich, wolontariuszy zaangażowanych w pracę z drużynami,
gromadami zuchowymi zgodnie z założeniami metody harcerskiej, w tym szkolenia
uwzględniające pracę z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
14.04.2015r.
Informacja na temat I otwartego konkursu ofert dla fundacji i organizacji
pozarządowych ze środków PFRON. Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił I
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków
PFRON (15.04.2015r.).
Informacja o ogłoszonym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej
dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, konkursie na realizację projektów mobilności
ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych
zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 4.2 Programy mobilności
ponadnarodowej PO WER ( 17.04.2015r.).
Informacja o konkursie grantowym fundacji Aviva „To dla mnie ważne”. Szansę
realizacji miały inicjatywy zgłoszone z sąsiadami jak również w pojedynkę, w ramach
organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządowych. Dofinansowane mogły
zostać następujące rodzaje projektów: budowa placu zabaw, zakup wyposażenia
świetlicy, zakup sprzętu do pracowni komputerowej itp.(20.04.2015r.).
Informacja z wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1% podatku dochodowego mających siedzibę na terenie powiatu żagańskiego
(22.04.2015r.).
Informacja na temat spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych
z jednostkami samorządu z powiatu żagańskiego (23.04.2015r.).
Informacja na temat ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego programu dotacyjnego „Kultura Dostępna”. W programie można się było
ubiegać o dofinansowanie projektów skoncentrowanych na nieodpłatnym
uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury. Wnioski składać mogły m.in.
państwowe i samorządowe instytucje kultury, uczelnie artystyczne, publiczne
i niepubliczne szkoły artystyczne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki
wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą (27.04.2015r.).
Informacja na temat spotkania informacyjnego dotyczącego funduszy unijnych
w ramach perspektywy 2014 – 2020 w Starostwie Powiatowym w Żaganiu
(28.04.2015r.).
Informacja o bezpłatnych konsultacjach w Mobilnym Punkcie Informacyjnym
dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych (13.05.2015r.).
Informacja na temat zaproszenia przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
mieszkańców subregionu zielonogórskiego Województwa Lubuskiego na Targi
Aktywności Społecznej. Targi to okazja do prezentacji dorobku oraz oferty m.in.
stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych oraz promocja inicjatyw
podejmowanych przez te organizacje oraz zachęcanie do podejmowania aktywności
społecznej i integracji środowiska ekonomii społecznej z mieszkańcami
(14.05.2015r.).
Informacja na temat Mistrzostw Polski w Technikach Jaskiniowych organizowanych
przez Speleoklub „Bobry” Żagań w Wojcieszowie w Górach Kaczawskich
(29.05.2015r.)
Informacja na temat naboru zgłoszeń do kolejnej edycji trzymiesięcznego
Europejskiego Wolontariatu w Biurze Regionalnym Województwa Lubuskiego





















w Brukseli. Lubuszanie w wieku od 18 do 30 lat zainteresowani działaniem UE mogli
zrejestrować się na stronie projektu „yBBregions – Youth and Brussels Based” oraz
przesłać swoje kandydatury (08.06.2015r.).
Informacja na temat spotkania organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Miast
i Gmin dotyczące stanu szlaków znajdujących się na terenie powiatu żagańskiego.
W trakcie spotkania nawiązano do omawianej na poprzednim spotkaniu koncepcji
rozwoju turystyki wodnej na terenie powiatu żagańskiego. 08.06.2015r. Szczegółowo
omówiono możliwości związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ścieżek
turystycznych.
Informacja na temat ogłoszenia rozpoczęcia II edycji ogólnopolskiego konkursu – „Tu
mieszkam, tu zmieniam” organizowanej przez Bank Zachodni WBK, należący do
Grupy Santander (10.06.2015r.).
Informacja na temat konkursu grantowego „Na dobry początek”. Konkurs skierowany
był do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków kultury i bibliotek w małych
miejscowościach. Konkurs „Na dobry początek” po raz 8. organizowała Fundacja
BGK. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich
i z małych miejscowości (01.07.2015r.).
Zaproszenie do prac nad projektem programu współpracy Powiatu Żagańskiego
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016 (08.07.2015r.)
Informacja na temat dofinansowania na program stypendialny „Agrafka Agory”.
Organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dofinansowanie programów
stypendialnych, które będą skierowane do studentów. Główny cel programu
to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego
rozwoju i pracy a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych
w Polsce (20.07.2015r.)
Informacja na temat ogłoszonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych konkursu dla
organizacji pozarządowych na przygotowanie ogólnopolskich działań informacyjnoedukacyjnych dotyczących przeciwdziałania zażywania dopalaczy. Konkurs był
jednym z elementów startującej kampanii „Dopalacze kradną życie”(04.08.2015r.)
Informacja na temat projektu II Młodzieżowa Szkoła Liderów Społeczeństwa
Obywatelskiego. Projekt realizowany był przez powiat sulęciński ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i skierowany był do osób
zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego (05.08.2015r.)
Informacja na temat ogłoszonego naboru przez Lubuską Wojewódzką Komendę
Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze, młodych osób w wieku 15- 18 lat do
jednostek, w których będą mieli możliwość bezpłatnego ukończenia szkoły, zdobycia
zawodu, uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach opiekuńczo- wychowawczych czy
kursach zawodowych. 11.08.2015r.
Informacja na temat realizacji programu „Bezpieczna+”. Program „Bezpieczna+” jest
realizowany w latach 2015-2018. Działania są prowadzone we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami
bezpieczeństwa (13.08.2015r.).
Informacja na temat Konkursu Grantowego Fundacji BGK na projekty edukacyjne dla
dzieci w wieku 2-8 lat. Konkurs skierowany był do fundacji, stowarzyszeń, ośrodków
kultury i bibliotek w małych miejscowościach. Konkurs „Na dobry początek” po raz
8. organizowała Fundacja BGK (26.08.2015r.).
Informacja na temat naboru do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych Powiatu Żagańskiego. Prawo zgłaszania po jednym kandydacie
miały organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Powiatu Żagańskiego













oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin). Kadencja
rady trwa 4 lata (15.09.2015r.)
Informacja na temat zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Żaganiu we współpracy z Żagańskim
Stowarzyszeniem Uśmiech Dziecka VI-go Wojewódzkiego Festiwalu Harcerskiego
Drużyn Nieprzetartego Szlaku. 14.10.2016r.
Informacja na temat zaproszenia do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu
Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016 (20.10.2016r.).
Informacja na temat serwisów NGO: fundusze.ngo.pl, poradnik.ngo.pl (20.10.2015r.).
Informacja na temat ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie
prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Żagańskim w 2016
roku. 26.10.2015r.
Informacja na temat Ogólnopolskiego Festiwalu Kulinarnego Borów Dolnośląskich
„Ale pasztet!”. 09.11.2015r.
Informacja na temat wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego pn.: "Powierzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie
Żagańskim w 2016 roku”. 09.12.2015r.
Informacja na temat spotkania w Starostwie Powiatowym w Żaganiu, na które
zaproszono wszystkie działające na terenie powiatu żagańskiego organizacje
pozarządowe. Tematyką spotkania było przedstawienie projektu Uchwały Rady
Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016 (18.12.2015r.)
Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żagańskiego.
30.12.2015r.

3. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń oraz sprzętu technicznego
 W roku 2015 Starosta Żagański podjął decyzję o bezpłatnym udostępnieniu
pomieszczenia w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Żaganiu przy ulicy
Gimnazjalnej 13 na potrzeby organizacji pozarządowych.. W założeniach
pomieszczenie służyć ma wszystkim organizacjom pozarządowym nie posiadającym
własnej siedziby. Zarządzaniem pomieszczenia zajmuje się PTTK w Żaganiu.
 W roku 2015 bezpłatnie udostępniano pomieszczenia Sali Narad w Starostwie
Powiatowym w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39 na różnego rodzaju spotkania
i posiedzenia m.in. Lubuskiej Izbie Rolniczej.
 Na mocy umowy Partnerskiej PCPR w Żaganiu współpracowało 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).
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu nieodpłatnie udostępniał aulę szkolną na
próby Zespołu Górali Czadeckich Jodełki z Żagania.
4. Udzielanie pomocy rzeczowej oraz zakupu usług na zasadach i w trybie określonym
w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji
kosztów oraz porównywalności opodatkowania

Zgodnie z programem współpracy organizacjom pozarządowym 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 2015r. do 31 grudnia 2015r. z budżetu Powiatu Żagańskiego
udzielono wsparcia finansowego na wyżej wymienionych zasadach następującym
organizacjom:
Lp

Zadanie

Organizacja

Kwota

Zadania realizowane wspólnie z wydziałami merytorycznymi Starostwa Powiatowego w
Żaganiu
1.
Zakup odzieży sportowej
Stowarzyszenie Tenisa Stołowego 1302,00
2.
Zakup pucharów
Powiatowa Społeczna Straż
291,90
Rybacka
3.
Zakup odzieży sportowej
UKS Czarni Żagań
899,99
(T-shirty)
4.
Zakup odzieży i sprzętu
LZPN podokręg Żagań
512,73
sportowego
5.
Zakup nagród i transport
ULKS „Huragan”
2.500,00
zawodników
6.
Zakup piłek
Lubuski Związek Piłki Nożnej
487,00
7.
Zakup piłek z okazji 40 lecia
Ludowy Zespół Sportowy
249,00
istnienia klubu
„Kwisa” Trzebów
8.
Zakup pucharów
Społeczna Straż Rybacka
300,00
9.
Zakup nagród i poczęstunek na
Stowarzyszenie Turystyczne
500,00
rajdzie rowerowym
„Ogniwo”
10.
Zakup strojów sportowych na
Wojskowy Klub Sportowy
3.500,00
obóz
„Sobieski Arena Żagań”
11.
Zakup pucharów dla
Sekcja OYAMA Karate
500,00
uczestników Pucharu Polski
Zachodniej OYAMA KArate
12.
Zakup pucharów i nagrod na
OYAMA
846,00
XXI Otwarte Mistrzostwa Polski
w Tańcu Freestyle
13.
Zakup pucharów i koszulek na
ULKS „Uczniak”
1300,00
biegi przełajowe
14.
Transport zawodników na
Klub Sportowy „Szprotavia”
500,00
zawody
15.
Transport zawodników na
Małomicki Klub Kajakowy
600,00
zawody
„Viking”
16.
Nagrody na XII Festiwal
Stowarzyszenie Wspierania
300,00
Powiatowy „Piosenka Budzi się Aktywności Lokalnej „Wieś
wiosną”
razem”
17.
Statuetki – jubileusz 40-lecia
Zespół Muzyczny „Pod Różą”
500,00
zespołu „Pod Różą”
18.
Organizacja Festiwal Muzyczny Klub Elektrownia Żagań
198,14
„ Żagań Undergraund Fest”

19.
20.

Nagrody na „Święto Ziemniaka”
Wsparcie finansowe organizacji
dożynek we wsi Wiechlice

21.

Pokrycie kosztów transportu
członków UTW na juwenalia do
Warszawy
Ulotki na potrzeby promocyjne
Puchar
Wsparcie finansowe organizacji
finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Wsparcie finansowe organizacji
IV Loko Pikniku
Zakup płótna na wykonanie
koszul dla zespołu Stanowianie
Dofinansowanie organizacji X
Jubileuszowego Kolędowania
Dofinansowanie publikacji pt.
”Żagań w czasach Piastów”
Dofinansowanie uroczystości
10-lecia powstania Uniwersytetu
III Wieku w Żaganiu
Dofinansowanie organizacji
Forum Perkusyjnego w Żaganiu
Dofinansowanie organizacji
Mistrzostw Polski w Technikach
Jaskiniowych
Wsparcie finansowe organizacji
wieczerzy wigilijnej
Zakup nagród na konkurs
rejonowy w ramach
Ogólnopolskich Mistrzostw
Pierwszej Pomocy
Warsztaty psychoonkologiczne
„Redukcja stresu oparta na
treningu uważności dla osób
chorych na choroby
nowotworowe i osób ich
wspierających. Mindfulnesspodejście uważności i
współczucia w pracy z
pacjentem onkologicznym.”
Razem

22.
23.
24.

25.
26.
27.
38.
39.

40.
41.

42.
43.

44.

Sołtys Wsi Sieraków
Sołtys wsi Wiechlice, Parafia
Rzymsko-Katolicka pw. Św.
Rodziny
Stowarzyszenie Szprotawski
Uniwersytet Trzeciego Wieku

500,00
300,00

PTTK Żagań
Liga Obrony Kraju
Owsiakówska

500,00
240,00
499,98

1200,00

Stowarzyszenie Miłośników Kolei 500,00
Ok1
Zespół śpiewaczy Stanowianie
500,00
Społeczny Komitet Organizacyjny 1000,00
Bukowińskiego Kolędowania
Żagańskie Towarzystwo
2500,00
Historyczne
Uniwersytet III Wieku w Żaganiu 300,00
Żagańskie Stowarzyszenie
Muzyczne
Speleoklub Bobry

1000,00

Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów – zarząd w Żaganiu
Polski Czerwony Krzyż – zarząd
w Żaganiu

300,00

Fundacja Simontonowski Instytut
Zdrowia

2500,00

500,00

1000,00

28.626,74

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu ze środków
PFRON
1

1 impreza integracyjna

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „ Piękni

943 zł

2

2 imprezy integracyjne

3

2 imprezy integracyjne

4.

1 impreza integracyjna

Razem

Życiem” w Iłowej
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów- zarząd w
Żaganiu
Koło Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów – zarząd w Szprotawie
Koło Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów – zarząd w
Małomicach

1.070 zł
1.113,00 zł
802 zł

3.928,00

W roku 2015 udzielono wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ogólną kwotę 32.554,74 zł
IV. Pozostałe formy współpracy instytucji administracji zespolonej z organizacjami
pozarządowymi w roku 2015
 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.
 W 2015 r. PCPR w Żaganiu współpracowało z Lutolską Spółdzielną Socjalną
„Winda”, która realizowała zadanie skierowane do rodzin wielodzietnych w ramach
projektu ,,Schematom STOP!
 PCPR przeprowadziło spotkanie konsultacyjne z zarządem Uniwersytetu III wieku
w Szprotawie na temat możliwości pozyskania środków na działalność statutową
stowarzyszenia.
 Starostwo Powiatowe w Żaganiu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
współpracowało z wolontariuszami przy organizacji rodzinnego pikniku zdrowia.
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu w roku 2015
przeprowadziła nieodpłatnie 3 kursy dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych
z powiatu żagańskiego. Dwa szkolenia dotyczyły Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
a jedno szkolenie dotyczyło ratownictwa technicznego. Szkolenie ukończyło 92
strażaków. Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem baz lokalowych, pomocy
dydaktycznej, jak i pojazdów i sprzętu pożarniczego dwóch Jednostek RatowniczoGaśniczych PSP w Żaganiu i Szprotawie.
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na bieżąco prowadzi monitoring
wyszkolenia strażaków OSP wszystkich gmin powiatu żagańskiego i ich ewidencje.
W jednostkach OSP zrzeszonych jest blisko 800 strażaków, jednak do działań
zdolnych jest 440 strażaków.
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu w roku 2015 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 6 czerwca 2015r.

 W 2015 roku w ramach dofinansowania z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego 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 ratowniczogaśniczych oraz na wydatki inwestycyjne w roku 2015 wyniosło 197.915,00 zł.
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu brała czynny udział
podczas 23 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowanego
11.01.2015r. w Żaganiu i Szprotawie. Komenda zorganizowała pokazy sprzętu
ratowniczego i kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczała logistycznie
spływ płetwonurków rzeką Bóbr oraz przeciwpożarowo koncerty muzyczne oraz
pokaz sztucznych ogni.
 Komenda Powiatowa PSP w Żaganiu dzięki zawartemu porozumieniu o współpracy
ściśle współpracuje z Żagańskim Oddziałem Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. W roku 2015 odbyły się wspólne ćwiczenia oraz pokazy ratownicze dla
dzieci i młodzieży na basenach miejskich w Żaganiu i Szprotawie oraz kanale
i zalewie rzeki Bóbr w Żaganiu i w Szprotawie. Ratownicy omawiali zagrożenia
związane z przebywaniem zimą nad wodą oraz zaprezentowali metody bezpiecznego
podejmowania osoby zagrożonej utonięciem z wody i lodu. Przedstawili również
zasady pierwszej pomocy po wydobyciu osoby z zimnej wody i prawidłowe
powiadomienie służb ratowniczych za pomocą numerów alarmowych.
 Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu wsparła Fundację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy przy organizacji 23. Finału, który odbył się 11.01.2015r.
Wsparcie związane było z przygotowaniem przez policjantów konkursów i quizów dla
dzieci, czuwaniem nad bezpieczeństwem wolontariuszy WOSP podczas zbiórki
pieniędzy.
 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu w ramach upowszechniania
kultury fizycznej współpracował z klubami sportowymi: WKS Sobieski, UKS Spartak
Żagań, UKS czarni Żagań.
 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu współpracował z ratownikami
Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego w zakresie organizacji nauki
pływania dla młodzieży szkolnej i zasad bezpieczeństwa na kąpieliskach.
 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu współpracował z LOK
w Szprotawie w zakresie nauki strzelania uczniów klasy policyjnej.
 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu współpracował z żagańskim
oddziałem PCK- pełnoletni uczniowie należą do klubu Honorowych Dawców Krwi.
Młodzież szkolna bierze udział w akcjach i konkursach: „Młoda krew ratuje życie”,
Rejonowa Olimpiada Ratownicza, „Zdrowy styl życia”.
 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu współpracuje ze świetlicą przy
Parafii WNMP w Żaganiu. Uczniowie-wolontariusze m.in. pomagają dzieciom
uczęszczającym na świetlicę przy odrabianiu lekcji i zbierają żywność w ramach akcji
świątecznych.
 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu - uczniowie jako wolontariusze
wzięli udział w 23.Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu udzielił pomocy Żagańskiemu
Stowarzyszeniu „Uśmiech Dziecka” przy organizacji Mistrzostw Województwa
Lubuskiego w Unihokeju „Sprawni Razem”.

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu współpracuje z żagańskim zarządem
PCK poprzez prowadzenie szkolnego koła PCK, udział w akcjach krwiodawstwa oraz
udział w konkursach nt. ratownictwa medycznego i zdrowego stylu życia.
 Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie w 2015 roku współpracował
w Uniwersytetem III wieku w Szprotawie w ramach projektu „Kuchnia łączy
pokolenia”- wspólne gotowanie seniorów z młodzieżą.
 Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie jako wolontariusze
współpracują z Caritas przy szprotawskiej parafii zbierając żywność w marketach
w okresach przedświątecznych.
 Uczniowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie współpracowali
z Szprotawskim Uniwersytetem III wieku przy realizacji projektu „Aktywna babciawnuczek na medal”.
 Uczniowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie współpracowali ze
Stowarzyszeniem Kulturalna Szprotawa realizując program dotyczący wychowania
patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego.
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu prowadzi stałą współpracę
z Żagańskim Stowarzyszeniem „Uśmiech Dziecka”. W roku 2015 wspólnie
zorganizowano:
 Przegląd Twórczości Artystycznej „Spotkajmy się w teatrze” przeznaczając na jego
realizację kwotę 1300 zł.
 VI Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej Drużyn Nieprzetartego Szlaku
przeznaczając na jego realizację kwotę 500 zł.
 Przedstawienie Jasełkowe przeznaczając na jego realizację kwotę 500 zł.
 Uroczystość nadania imienia i sztandaru SOSW - przeznaczając na jego realizację
kwotę 550 zł.
 Zrealizowano projekt „Obrazy dźwiękiem malowane”- koszt projektu 20.000 zł.
 Na kiermasz Bożonarodzeniowy wykonano ozdoby – przeznaczono na ten cel kwotę
700 zł
 Zorganizowano VII mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Unihokeju „Sprawni
Razem”- przeznaczono na ten cel 500 zł.
 Zorganizowano turnus rehabilitacyjny dla uczniów SOSW w ośrodku wypoczynkoworehabilitacyjnym w Jarosławcu.
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie prowadzi stałą współpracę
ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj Radość”.
W roku 2015 wspólnie zorganizowano:
 Zajęcia rehabilitacyjno-rekreacyjne na basenie – koszt 800 zł.
 Zajęcia hipoterapii- koszt 2100 zł.
 Zajęcia sztuki użytkowej- koszt 250 zł.
 Konkurs z zakresu profilaktyki Żyj zdrowo bez nałogów”- koszt 1000 zł.
 Współorganizacja wojewódzkich imprez tj. wojewódzkiego konkursu z techniki
„Sprawne ręce-mądra głowa”, Lubuski Turniej Piłki Nożnej, Wojewódzkie Spotkania
Artystyczne Osób Niepełnosprawnych- kwota 800 zł.

V. Dane rejestrowe.
W rejestrze Starosty Żagańskiego na dzień 31 grudnia 2015r. widnieją następujące
organizacje pozarządowe:
1. Stowarzyszenia zarejestrowane w KSR – 150
2. Uczniowskie Kluby Sportowe – 25
3. Stowarzyszenia sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej – 13
4. Stowarzyszenia zwykłe – 13.
5. Fundacje - 14.
Sprawozdanie z realizacji Uchwały NR II.4.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia
16 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2015 przygotował Wydział Polityki Społecznej i Funduszy Pomocowych.

