Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji programu współpracy Powiatu
Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2016.

Żagań, kwiecień 2017 r.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5a ust. 3
(t.j.Dz.U.2016.1817 z późń.zm) nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za poprzedni rok. Rada Powiatu
Żagańskiego podjęła w dniu 4 grudnia 2015 r. Uchwałę Nr XI.3.2015 o przyjęciu programu
współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Program realizowany był
od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
W roku 2016, jak i w latach poprzednich, Powiat współpracował 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 były zadaniami Powiatu.
Ocenę efektywności realizacji Programu za rok 2016 dokonano w oparciu o wskaźniki
określone w § 13 ust.1 i 2 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.
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 2016
zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000 zł.
I. Współpraca o charakterze finansowym
W roku 2016 prowadzona była współpraca o charakterze finansowym w rozumieniu § 6 ust.2
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 tj.
organizacjom pozarządowym powierzano wykonanie zadania publicznego wraz
z udzieleniem dotacji w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - zwanych dalej dotacjami, na
sfinansowanie jego realizacji.
W roku 2016 Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłosił 3 konkursy na realizację zadań
publicznych powiatu żagańskiego.
I. Otwarty konkurs ofert na zlecenie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu
Żagańskiego w 2016r. ogłoszony przez Zarząd Powiatu Żagańskiego w dniu
18 lipca 2016r.
Realizację zadania Zarząd Powiatu Żagańskiego powierzył organizacjom rekomendowanym
przez Komisję Konkursową tj:
1. Stowarzyszenie „Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku”
 nazwa zadania publicznego: „Aktywni choć niepełnosprawni seniorzy”
 wysokość przyznanych środków publicznych: 4 838,00 zł
2. Szprotawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych




nazwa zadania publicznego: „Aktywny pobyt członków Szprotawskiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Kotlinie Kłodzkiej”
wysokość przyznanych środków publicznych: 10 000,00 zł

II. W dniu 12 października 2016r. Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłosił otwarty konkurs
ofert na realizację zadań przypisanych kompetencji Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Żaganiu na zadania:
 zadanie 1. - Reintegracja zawodowa co najmniej 60 osób z grup: osób przebywających
w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich środowiska,
w okresie 2016-2018, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji;
 zadanie 2. - Reintegracja zawodowa co najmniej 30 osób z niepełnosprawnością
okresie 2016-2018, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji.
Decyzją z dnia 23.11.2016r. Zarząd Powiatu Żagańskiego dokonał następującego wyboru
ofert konkursowych do realizacji powyższych zadań:
1. Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego w Żarach:
rodzaj zadania: Reintegracja zawodowa co najmniej 30 osób z niepełnosprawnością
w okresie 2016-2018, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji,
 nazwa zadania: Reintegracja zawodowa osób z niepełnosprawnością,
 wysokość przyznanych środków publicznych: 219 000,00 zł.
2. Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA;
 rodzaj zadania: Reintegracja zawodowa co najmniej 60 osób z grup: osób
przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin
przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich
środowiska, w okresie 2016-2018, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką
Reintegracji,
 nazwa zadania: Szansa na samodzielność,
 wysokość przyznanych środków publicznych: 428 732,00 zł


III.W dniu 12 października 2016r. Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłosił otwarty konkurs
ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Powiecie Żagańskim w 2017 roku.
Realizację zadania w dniu 7 grudnia 2016r. powierzył organizacji rekomendowanej przez
Komisję Konkursową tj.:
 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM
al. Niepodległości 7a/3, 65-048 Zielona Góra,
 nazwa zadania publicznego: „Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w
Powiecie Żagańskim w 2017 roku”,
 wysokość przyznanych środków publicznych: 60.725,88 zł.
W roku 2016 nie zlecano organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie
art.19a, ani innych trybach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( tj.Dz.U.2016.1817 z późń. zm).
II. Współpraca Powiatu Żagańskiego o charakterze pozafinansowym
W roku 2016r. 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

1. W dniu 9 grudnia 2016r. 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 2017. Na spotkanie zaproszono ekspertów w zakresie ekonomii społecznej
z Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. oraz
Fundacji na rzecz Collegium Polonicum ze Słubic.
2. W dniu 17 marca 2016 roku w siedzibie Szprotawskiego Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie Powiatowej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych Powiatu Żagańskiego. Członkowie Rady przybyli na zaproszenie
Szprotawskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. Przedmiotem obrad Rady
było zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej podziału środków PFRON na
zadania powiatu
roku 2016 oraz wypracowanie zasad dofinansowania
do poszczególnych zadań w bieżącym roku.
2. Konsultowania z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich
działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
W roku 2016 przeprowadzono konsultacje:
 projektu Uchwały Nr XVIII.9.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 września
2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego Nr XII.4.2015 z dnia
18 grudnia 2015r. w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2016,
 projektu Uchwały Nr XXI.8.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 grudnia
2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu żagańskiego w roku 2017,
 projektu Uchwały Nr XIX.5.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 10 listopada
2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017,
 projektu Uchwały Nr.XIV.12.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 marca
2016r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony nad Zabytkami Powiatu Żagańskiego
na lata 2016-2019,
 Uchwały NR XX.1.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli
jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański
(konsultacje przeprowadzono ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz
Związkiem Zawodowym „Solidarność”),
 Dokumentu „Diagnoza szkół z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb w zakresie
kształcenia zawodowego uczniów w Powiecie Żagańskim”,
 projektu uchwały dotyczącej podziału środków PFRON na zadania powiatu w roku
2016 oraz wypracowanie zasad dofinansowania do poszczególnych zadań w bieżącym
roku (konsultacje przeprowadzono z Powiatową Rada do spraw Osób
Niepełnosprawnych).

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.
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 organizacji pozarządowych (m.in. przygotowania
wniosków, realizacji zadania oraz rozliczenia dotacji). W roku 2016 żadna organizacja
nie zgłosiła takiej potrzeby.
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 2016 zamieszczono 14 informacji:
 ogłoszenie o konkursie na partnera dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych, prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe lub placówki kształcenia
zawodowego o uprawnieniach szkół publicznych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu, w ramach osi priorytetowej VIII
Nowoczesna Edukacja, 8.4 Doskonalenie Jakości Kształcenia Zawodowego, 8.4.1
Doskonalenie Jakości Kształcenia Zawodowego – projekty realizowane poza formułą
ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 zaproszenie
do konsultacji społecznych dokumentu „Diagnoza szkół
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego
uczniów w Powiecie Żagańskim”,
 ogłoszenie o konkursie „Społecznik Roku w Pomocy Społecznej Województwa
Lubuskiego”,
 informacja o grantach na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne
w procesie aktywizacji zawodowej,
 zaproszenie na szkolenie z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020,
 zaproszenie do udziału w konsultacjach dot. kolejnej edycji Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku,
 informacja o konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych
z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY,
 ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu
,,Szansa na samodzielność”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji
realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - RPO Lubuskie 2020,
w latach 2016-2018,

ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej w Powiecie Żagańskim w 2017 roku,
 ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia Punktu
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Żagańskim w 2017 roku,
 ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na realizację działań w ramach projektu ,,Szansa na
samodzielność”,
 zaproszenie do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie
zmiany Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego Nr XII.4.2015 z dnia 18 grudnia 2015r.
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu żagańskiego w roku 2016,
 zaproszenie na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla osób
fizycznych na założenie działalności gospodarczej”,
 zaproszenie do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie
przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Żagańskiego na lata 2016-2019.
3. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń oraz sprzętu technicznego:
 sala narad w Starostwie Powiatowym w Żaganiu udostępniana jest na potrzeby
organizacji pozarządowych na ich wniosek. W roku 2016 nie zgłoszono żadnego
wniosku,
 od 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu przy ulicy
Gimnazjalnej 13 zostało wydzielone pomieszczenie na potrzeby organizacji
pozarządowych. W założeniach pomieszczenie służyć ma przede wszystkim
organizacjom pozarządowym nie posiadającym własnej siedziby. Zarządzaniem
pomieszczenia zajmuje się oddział PTTK w Żaganiu,
 na mocy umowy Partnerskiej PCPR w Żaganiu współpracuje 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).
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 w roku 2016 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 2016r. do 31 grudnia 2016r. z budżetu Powiatu Żagańskiego
udzielono wsparcia finansowego na wyżej wymienionych zasadach następującym
organizacjom:
Lp

Organizacja

Zadanie

Kwota

Zadania realizowane wspólnie z wydziałami merytorycznymi Starostwa Powiatowego
w Żaganiu
Stowarzyszenie Turystyki Wodnej
dofinansowanie organizacji XXIII
1.000 zł
1. „Szron – Czerna”
Spotkania z Piosenką Turystyczną i
Żeglarską (oraz 40 – lecie
stowarzyszenia)

2.

PTTK oddział Żagań

3.

Stowarzyszenie Turystyczne
„Ogniwo”

4.

Wojskowy Klub Sportowy
„SOBIESKI” Żagań

5.

OYAMA Karate Wojskowy Klub
Sportowy „SOBIESKI” Żagań
Małomicki Klub Kajakowy
„VIKING"

6.

7.

Klub Sportowy „SPROTAVIA

Polski Związek Łowiecki, Zarząd
Okręgowy w Zielonej Górze
9. Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności Lokalnej "Wieś
Razem"
10. ULKS Huragan
8.

11. Speleoklub Bobry
12. Szprotawski Uniwersytet III Wieku
13. Zespół OCTAVA
14. Światowy Związek Żoł nierzy
Armii Krajowej oddział w Żaganiu
15. Iłowski Uniwersytet III Wiek
16. ZHP Żagań
17. Akademia Sportu w Iłowej
18. Związek Żołnierzy WP
19. Zarząd Koła Związku Emerytów i
Rencistów Pożarnictwa RP w
Żaganiu
20. OSP w Koninie Żagańskim
21. Komitet Organizacyjny biegu
crossowego pn.”Bieg Wilka” w
Gozdnicy
22. UKS Jedynka w Szprotawie
23. Łużyckie Towarzystwo

dofinansowanie obchodów
Światowego Dnia Turystyki
dofinasowanie organizacji XIII
Rajdu Rowerowego po powiecie
żagańskim 25-26 czerwca 2016r.
dofinansowanie obozu sportowo –
szkoleniowego sekcji piłki
siatkowej
zakup koszulek z nadrukiem

500 zł

dofinansowanie zawodów
kajakowych (transport i
wyżywienie)
dofinansowanie kosztów transportu
na zawody
dofinansowanie Wielkich Łowów
w Puszczy Żagańskiej
zakup nagród na Powiatowy
Festiwal "Piosenka budzi się
wiosną"
dofinansowanie zakupu kół
szosowych
XXII Mistrzostwa Polski w
technikach jaskiniowych
dofinansowanie działalności
stowarzyszenia
dofinansowanie przejazdu chóru na
festiwal do Będzina
przewóz weteranów i uczniów LO
Żagań do Gniezna i Biskupina

1.000 zł

zakup biletów do Afrykanarium
dofinansowanie Rajdu
Harcerskiego "Wielka Ucieczka"
zakup sprzętu sportowego
dofinansowanie organizacji 35lecia powstania związku (usługa
gastronomiczna)
zakup pucharów na wojewódzkie
zawody sportowo- pożarnicze

500 zł
300 zł

dofinansowanie organizacji 70lecia OSP
zakup medali Bieg Wilka

300 zł

dofinansowanie wyjazdu na
Mistrzostwa Polski do
Częstochowy sekcji piłki siatkowej
udział mieszkańców powiatu

200 zł

200 zł
500 zł
1.500 zł

500 zł
2.300 zł
300 zł
1.500 zł
1.000 zł
1.000 zł
800 zł
1.000 zł

9.000 zł
1.000 zł
500 zł

500 zł

300 zł

24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.

36.

Miłośników Petanque "Les
Absorbeurs"
UKS Czarni Żagań
Polski Związek Wędkarski Okręg
w Zielonej Górze
Zespół Dojrzałe Kłosy
Zespół Stanowianie

żagańskiego w Mistrzostwach
Polski Juniorów w Petanque
zakup koszulek
zakup pucharów na zawody
wędkarskie
przewóz zespołu na festiwal
Międzynarodowy Festiwal
Folklorystyczny XXVII
Bukowińskie Spotkania
Stowarzyszenie Muzyków
poczęstunek dla uczestników
Ludowych "Luna Rosa"
„Powiatowego Spotkania Grup
Śpiewaczych”
11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu zakup lanc z proporcami dla
batalionu w związku z 71 rocznicą
powstania batalionu
34 brygada Kawalerii Pancernej im. dofinansowanie do wydania książki
Hetmana Wielkiego Koronnego
historycznej oraz wspomnień
żołnierzy
11 Batalion Dowodzenia w Żaganiu umieszczenie logo na obelisku z
okazji 71 rocznicy powstania
batalionu
Stowarzyszenie Miłośników Kolei
bilety dla uczestników lokopikniku
Ok1
Bractwo Rycerskie
pokaz historyczny na polskoniemieckim święcie Baltazar 2017
Polski Związek Emerytów,
wsparcie organizacji X Zlotu
Rencistów i Inwalidów Zarząd w
Gwieździstego
Żaganiu
Fundacja Simontonowski Instytut
wsparcie finansowe organizacji
Zdrowia
II konferencji psychoonkologicznej
pn. „W poszukiwaniu skutecznych
metod wspierania procesu leczenia
chorób onkologicznych”
Organizatorzy akcji charytatywnej
wsparcie finansowe akcji
na rzecz osoby niepełnosprawnej
( poczęstunek dla uczestników)
ruchowo pn.”Uwolnić Irka”
Razem

1.000 zł
200 zł
400 zł
1.000 zł
500 zł
2999,97 zł
1.000 zł
1.000 zł
500 zł
1.500 zł
580 zł
3.000 zł

1.500 zł

40.879,97

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

1.

2.

Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
Wyjazd integracyjny pn. „Karpacz- Polski Związek Emerytów
800,01 zł
Kowary”
Rencistów i Inwalidów
koło terenowe w Małomicach
Wyjazd integracyjny pn. „PoznańPolski Związek Emerytów
707,05 zł
Kurnik”
Rencistów i Inwalidów
koło terenowe w Małomicach

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.
2.

Impreza integracyjna pn. „I
Biesiada Emerytów”

Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Żaganiu
Impreza integracyjna pn.
Polski Związek Emerytów
„Spotkanie wigilijne”
Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Żaganiu
Wyjazd integracyjno-kulturalny
Polski Związek Emerytów
Zielona Góra 2016
Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Szprotawie
Impreza integracyjna pn.”Wrocław Polski Związek Emerytów
– Afrykarium 2016 r.”
Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Szprotawie
Impreza integracyjna pn.”Łęknica – Polski Związek Emerytów
Park Mużakowski 2016 r.” 2016 r.” Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Szprotawie
Wyjazd integracyjno-turystyczny
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
pn. „Indiańskie spotkania”
Niepełnosprawnych „PIĘKNI
ŻYCIEM” w Iłowej
Wyjazd integracyjno-turystyczny
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
pn. „Teatralna przygoda”
Niepełnosprawnych „PIĘKNI
ŻYCIEM” w Iłowej

320,43 zł
284,66 zł
483,60 zł
1000,00 zł
360,15 zł
988,16 zł

841,32 zł

5.785,38
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym
„Aktywni choć niepełnosprawni
Stowarzyszenie „Szprotawski
4 837,39zł
seniorzy”
Uniwersytet Trzeciego Wieku”,
„Integracyjny wyjazd weekendowy Szprotawskie Stowarzyszenie Osób 10 000,00zł
członków Szprotawskiego
Niepełnosprawnych
Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych ”
Razem
14.837,39

Projekt „Szansa na samodzielność” w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji
realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - RPO Lubuskie 2020,
w latach 2016-2018
1. Reintegracja zawodowa co najmniej 60 osób z grup: osób przebywających w pieczy
zastępczej, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich środowiska, w okresie
2016-2018, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji
„Szansa na samodzielność”
Lutolska Spółdzielnia Socjalna
8 848,00 zł
2. Reintegracja zawodowa co najmniej 30 osób z niepełnosprawnością w okresie 20162018, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji
„Reintegracja zawodowa
Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno4 108,00 zł
osób z niepełnosprawnością” Edukacyjno-Gospodarczego

1.
2.

Prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej w Iłowej
Fundacja Honeste Vivere z Warszawy
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Opolu

29.973,00 zł
29.973,00 zł

Podsumowanie:
1. W roku 2016 ze środków budżetu powiatu żagańskiego udzielono wsparcia
finansowego organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na kwotę 40.879,97 zł.
2. Na prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej w Iłowej przeznaczono kwotę
59.946 zł ( środki finansowe z budżetu Państwa).
3. Na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON wykorzystano kwotę 5.785,38 zł.( PCPR).
4. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym przeznaczono kwotę 14.837,39 zł. (PCPR).
5. Na realizację projektu „Szansa na samodzielność” w ramach działania 7.2. programy
aktywnej integracji realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - RPO
Lubuskie 2020, w latach 2016-2018 w roku 2016 wykorzystano kwotę 12.956 zł.
(PCPR).
IV. Pozostałe formy współpracy instytucji administracji zespolonej z organizacjami
pozarządowymi w roku 2016
 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.
 Starostwo Powiatowe w Żaganiu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
współpracowało z wolontariuszami przy organizacji powiatowego pikniku zdrowia.
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu prowadzi wieloletnią
systematyczną współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi:
 w roku 2016 przeprowadziła nieodpłatnie 3 kursy dla strażaków Ochotniczych Straży
Pożarnych z powiatu żagańskiego. Program kursów dotyczył szkolenia podstawowego
dla strażaków-ratowników oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażakówratowników OSP. Szkolenie ukończyło 71 strażaków. Szkolenia prowadzone są
z wykorzystaniem baz lokalowych, pomocy dydaktycznej, jak i pojazdów oraz sprzętu
pożarniczego dwóch Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Żaganiu i Szprotawie,
 KPPSP na bieżąco prowadzi monitoring wyszkolenia strażaków OSP wszystkich gmin
powiatu żagańskiego oraz ich ewidencję. W jednostkach OSP zrzeszonych jest blisko
800 strażaków, jednak do działań uprawnionych jest 270 strażaków,
 KPPSP w roku 2016 była organizatorem „Powiatowych Zawodów SportowoPożarniczych 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 11 czerwca
2016r,
 w 2016 roku w ramach dofinansowania z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego KPPSP 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
ratowniczo-gaśniczych oraz na wydatki inwestycyjne w roku 2016 wyniosło 217.300
zł. Ponadto jednostki OSP spoza KSRG otrzymały z dotacji MSW i A dofinansowanie


























na zakup sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków
na łączną kwotę 72.136 zł,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu ściśle współpracuje
z żagańskim oddziałem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ciągu
minionego roku odbyły się wspólne ćwiczenia i pokazy ratownicze dla dzieci
i młodzieży na basenach miejskich w Żaganiu i w Szprotawie oraz na kanale i zalewie
rzeki Bóbr w Żaganiu i w Szprotawie. Ratownicy omówili 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
powiadamianie służb ratowniczych za pomocą numerów alarmowych.
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu w roku 2016 współpracował z:
z klubami sportowymi: WKS Sobieski, UKS Spartak Żagań, UKS Czarni Żagań
w ramach upowszechniania kultury fizycznej,
z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego w zakresie
organizacji nauki pływania dla młodzieży szkolnej i zasad bezpieczeństwa na
kąpieliskach,
z żagańskim oddziałem PCK- pełnoletni uczniowie należą do klubu Honorowych
Dawców Krwi. Młodzież szkolna bierze udział w akcjach i konkursach w tym
w Rejonowej Olimpiadzie Ratowniczej oraz w konkursie pn. „Zdrowy styl życia”.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu w 2016r.:
udzielił pomocy Żagańskiemu Stowarzyszeniu „Uśmiech Dziecka” przy organizacji
Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Unihokeju „Sprawni Razem”,
współpracował z żagańskim zarządem PCK poprzez prowadzenie szkolnego koła
PCK, udział w akcjach krwiodawstwa oraz udział w konkursach nt. ratownictwa
medycznego i zdrowego stylu życia,
udostępniał aulę szkolną na próby Zespołu Górali Czadeckich „Jodełki” z Żagania,
prowadził współpracę z Młodzieżowym Centrum Kariery m.in. poprzez udział
w targach edukacyjnych.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu w roku 2016 współpracował z :
Stowarzyszeniem „Piękne Anioły” przy zbiórce środków czystości dla dzieci
z rodzin ubogich w ramach akcji „Czysty Aniołek”,
z Fundacją „La Strada” w zakresie edukacji nt. handlu ludźmi,
z Polskim Czerwonym Krzyżem przy zbiórce żywotności dla uczniów z rodzin
dotkniętych ubóstwem,
z Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet Baba przy realizacji zajęć „Bądź
bezpieczna od przemocy seksualnej”,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu prowadzi stałą współpracę
z Żagańskim Stowarzyszeniem „Uśmiech Dziecka”. W roku 2016 wspólnie
zorganizowano:
X jubileuszowy Przegląd Twórczości Artystycznej „Spotkajmy się w teatrze”
przeznaczając na jego realizację kwotę 701,69 zł,
VII Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej „Drużyn Nieprzetartego Szlaku
przeznaczając na jego realizację kwotę 569,69 zł,
przedstawienie kukiełkowe przeznaczając na jego realizację kwotę 500 zł,

 warsztaty „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” przeznaczając na
jego realizację kwotę 1770 zł,
 zabawa choinkowa - przeznaczając na jego realizację kwotę 208,83 zł,
 wycieczka do Zielonej Góry wychowanków i uczniów ośrodka- przeznaczając na jego
realizację kwotę 3204,20 zł,
 piknik rodzinny- przeznaczając na jego realizację kwotę 366,65 zł,
 VIII Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Unihokeju „Sprawni razem”
przeznaczając na jego realizację kwotę 861,21 zł,
 turniej rehabilitacyjny w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym w Jarosławcu
przeznaczając na jego realizację kwotę 18811,32 zł (pozyskanych ze źródeł
zewnętrznych),
 spotykanie w jesiennym sadzie – dzień zdrowej żywności w ramach działania Szkoły
Promującej Zdrowie przeznaczając na jego realizację kwotę 101,30 zł
V. Dane rejestrowe.
W rejestrze Starosty Żagańskiego na dzień 31 grudnia 2016r. widnieją następujące
organizacje pozarządowe:
1. Stowarzyszenia zarejestrowane w KSR – 154
2. Uczniowskie Kluby Sportowe – 25
3. Stowarzyszenia sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej – 13
4. Stowarzyszenia zwykłe – 15
5. Fundacje - 16
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XI.3.2015 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 przygotował Referat
Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.

Irena Karolewska
inspektor w Referacie Administracji,
Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju

