/Projekt/

Uchwała Nr …../…../…..
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia ……………….….

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2011 roku”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2011 roku", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr …../…../…..
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia …………………….

Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2011 roku

OŚWIĘCIM, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku

Począwszy od 2005 roku, Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwala „Program
współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi ....”, który określa
obszary, zasady oraz formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
„Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2011 rok”, zwany dalej Programem, został przyjęty przez Radę Powiatu
w Oświęcimiu uchwałą Nr III/49/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
4 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej
Ustawą (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), nakładającego na organ
samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
Ustawy.
Opracowany Program był wynikiem wieloletniej współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Zgodnie z art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 1 Ustawy Program został
poddany konsultacjom z podmiotami społecznymi poprzez zamieszczenie tekstu
dokumentu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej. Skorzystano także z posiadanej bazy adresów
e-mail organizacji pozarządowych rozsyłając dokument w wersji elektronicznej.
MIEJSCE REALIZACJI:

Powiat Oświęcimski

ADRESACI PROGRAMU:
- organizacje pozarządowe,
- podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

KOORDYNATOR PROGRAMU:
- Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, który poprzez Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zapewnia bieżący nadzór
nad realizacją Programu.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację Programu w budżecie
Powiatu Oświęcimskiego w 2011 roku – 3.362.916 zł zł, w tym Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 3.112.936 zł.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2011 roku odbywała się na zasadach: partnerstwa,
suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
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Podstawowym celem Programu było dążenie do skutecznego działania na rzecz
poprawy jakości życia mieszkańców Powiatu poprzez rozwijanie współpracy samorządu
powiatowego z organizacjami pozarządowymi (w szczególności dla podnoszenia
efektywności działań podejmowanych w zakresie zlecania i realizacji zadań publicznych
oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy).
Dla jego realizacji wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich:
1. wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw
związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych w Powiecie
Oświęcimskim działających dla dobra lokalnej społeczności,
2. promocję działalności organizacji pozarządowych,
3. integrację i wspólne działanie organizacji pozarządowych i administracji
samorządowej dążące do realizacji sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4
ust. 1 Ustawy,
4. zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych

Opisywana współpraca odbywała się w dwóch formach: współpracy o charakterze
finansowym oraz współpracy o charakterze pozafinansowym.

WSPÓŁPRAC A W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
ZADANIA PRIORYTETOWE

Współpraca finansowa Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku
realizowana była w oparciu o przepisy w/w Ustawy (w trybie otwartego konkursu ofert
oraz w trybie określonym w art. 19a Ustawy).
Współpracę zaplanowano w sześciu obszarach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
turystyka i krajoznawstwo,
ochrona i promocja zdrowia,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
pomoc społeczna.

W trybie otwartego konkursu ofert zrealizowano niżej wymienione zadania publiczne.
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I. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego
w 2011 r. wynosiła 15.000,00 zł
W wyniku procedur konkursowych przyznano dotacje dla:
1. Fundacji Na Rzecz Galerii Pro Arte
zadanie:

Moje miasto- Moja przestrzeń

4.000,00 zł

2. Fundacji Na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
zadanie:

Krakowski Salon Poezji

3.000,00 zł

3. Związku Podhalan Oddział Oświęcim
zadanie: Promocja dorobku artystów z terenu powiatu oświęcimskiego
Dotacja niewykorzystana

3.000,00 zł

Łączna wartość przekazanych dotacji:

7.000,00 zł

Środki nie wykorzystane zostały przekazane na zadania związane ze współorganizacją
przedsięwzięć z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

II. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego
w 2011 r. wynosiła 170.000,00 zł
W wyniku procedur konkursowych przyznano dotacje dla:
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży
szkolnej Powiatu Oświęcimskiego

35.000,00 zł

2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

34.999,92 zł

3. Uczniowski Klub Pływacki "Unia" w Oświęcimiu
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie
Organizacja Mistrzostw Polski juniorów 15 letnich w pływaniu

35.000,00 zł
3.000,00 zł

5. Uczniowski Klub Hokejowy „Unia Oświęcim”.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w dyscyplinie hokeja na lodzie

35.000,00 zł
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6. Miejski Klub Piłkarski „Unia Oświęcim”.
Realizacja procesu szkolenia juniorów starszych
i juniorów młodszych w piłce nożnej
Turniej o Puchar Ziemi Oświęcimskiej w pice nożnej

10.000,00 zł
3.000,00 zł

7. Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”
Szkolenie młodzieży oraz udział w eliminacjach wojewódzkich

5.000,00 zł

i centralnych zawodach sportowych w piłce ręcznej
8. Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" w Oświęcimiu
Puchar Polski Młodzików w Łyżwiarstwie Figurowym

2.000,00 zł

Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w łyżwiarstwie figurowym

2.000,00 zł

Realizacja procesu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży

3.970,00 zł

9. Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”
Mikołajkowe Mistrzostwa UKS „Ósemka” Oświęcim
Łączna wartość przekazanych dotacji:

1.028,55 zł
169.998,47 zł

III. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego
w 2011 r. wynosiła 8.000,00 zł
Zadanie publiczne zrealizowane w trybie art. 19a Ustawy tj. z pominięciem otwartego
konkursu ofert, przez organizacje:
1. Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych ,,Olimp"
w Brzeszczach
"Tacy sami, a ściana między nami ...”
program edukacyjny w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego
dla młodzieży i grona pedagogicznego

4.500,00 zł

2. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Oświęcimiu
Edukacja za zakresu I-szej pomocy przedmedycznej
w stanach zagrożenia życia, kierowana do młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego

3.500,00 zł

IV. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
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Od 1999 r. na terenie powiatu oświęcimskiego prowadzony jest przez Fundację im. Brata
Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku (filia w Przeciszowie - Las,
Jawiszowicach i Oświęcimiu Dworach) obejmujący opieką 95 uczestników
upośledzonych umysłowo.
Celem terapii jest ogólny rozwój i poprawa sprawności, niezbędnych do prowadzenia
prze osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę
jej indywidualnych możliwości.
Na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez
Fundację im. Brata Alberta przeznaczono z budżetu Powiatu kwotę - 156.180 zł.

V. POMOC SPOŁECZNA
1. Dotacja na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej
a) Fundacja „ Bliżej człowieka” w Rajsku
Wioska Dziecięca im. Janusza Korczaka w Rajsku dla 26 dzieci, funkcjonująca
w formie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego.
Nadzór nad poprawnością realizacji wydatkowania środków prowadzony jest głównie
w formie sprawozdań kwartalnych.
Plan - 911.029 zł , wykonanie - 899.205,64 zł.
2. Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na umieszczaniu
i zapewnianiu niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych domu pomocy
społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub
niepełnosprawności
Nadzór nad poprawnością realizacji zadania prowadzony jest w formie sprawozdań
kwartalnych oraz wewnętrznych kontroli Dyrektora PCPR.
a) Zgromadzenie Braci Albertynów
Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach przeznaczony dla 81 mężczyzn przewlekle
psychicznie chorych.
Środki przekazane /wykorzystane/ - 1.120.299 zł, w tym 20.000 zł - wyposażenie kuchni
i pralni.
b) Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Dom Pomocy Społecznej w Zatorze przeznaczony dla 50 osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
Środki przekazane /wykorzystane/ - 925.428 zł.

WSPÓŁPRAC A POZAFINANSOW A
Współpraca pozafinansowa polegała głównie na:

1. Wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działania
Zadanie realizowane na bieżąco poprzez udostępnianie informacji w mediach oraz
wykorzystaniu poczty elektronicznej.
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2. Konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy projektów aktów w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji pozarządowych
W 2011 roku skonsultowano dokument pn. projekt „Programu współpracy
Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
Prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”

3. Tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych
organów administracji publicznej:
11 marca 2010 r. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu powołał na dwuletnią kadencję
(2010-2011) Komitet Doradczy złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych,
którego celem było kształtowanie współpracy organów Powiatu z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W skład Komitetu Doradczego w kadencji 2010-2011 wchodzili przedstawiciele
następujących organizacji pozarządowych:
1. Ciura Beata - Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku
2. Dziuba Henryk - Oświęcimskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
3. Figura Józef - Stowarzyszenie Właścicieli Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
w Oświęcimiu
4. Gil Aleksander - Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Oświęcimiu
5. Grabowski Stanisław - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
w Oświęcimiu
6. Handzlik Józef - Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski, Koło Terenowe
w Kętach
7. Iżyczek Mirosław - Polski Związek Wędkarski, Okręg Bielsko-Biała, Koło OświęcimStare Miasto
8. Lewandowski Kazimierz - Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
Wojska Polskiego Koło nr 7 w Oświęcimiu
9. Majkut Marian - Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa Na Zamku”
w Oświęcimiu
10. Rybacki Jerzy - Stowarzyszenie Bractwa Górników, Emerytów i Rencistów
Górniczych w Witkowicach
11. Sekuła Krystyna
w Oświęcimiu

-

Stowarzyszenie

"Bratnich

Serc"

dla

Ludzi

Chorych

12. Studzińska Wanda - Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach
13. Suchecka Małgorzata - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej
Rzeczpospolitej Polskiej - Zasole
14. Studzińska Sabina - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków
Środowiskowych Domów Samopomocy w Oświęcimiu
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15. Zajda Jerzy w Brzeszczach

Stowarzyszenie

Amatorów

Fotografii

i

Fotografiki

SAFIF

16. Bibrzycka Aleksandra - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.
Komitet zajmował się przede wszystkim:
•

opiniowaniem na wniosek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu projektów uchwał
związanych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

•

doradzaniem w
pozarządowymi,

•

wnioskowaniem do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawach związanych
z działalnością organizacji pozarządowych.

sprawach

związanych

ze

współpracą

z

organizacjami

4. Udzielaniu organizacjom wsparcia poprzez:
4.1.

prowadzenie doradztwa i informacji związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych udzielał osobom zainteresowanym
informacji na temat zakładania stowarzyszeń, procesu rejestracji oraz funkcjonowania
stowarzyszeń oraz fundacji., a Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu udzielał
osobom zainteresowanym informacji na temat zakładania i funkcjonowania uczniowskich
klubów sportowych.
4.2.

organizowanie konferencji i szkoleń

W 2011 nie organizowano szkoleń natomiast aktywnie współpracowano
z Małopolskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Oświęcimiu w celu promocji
szkoleń organizowanych przez Ośrodek.
4.3.

promocję działalności organizacji pozarządowych, poprzez ogłaszanie konkursów
promujących ich działalność

a) „Konkurs na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - KALEJDOSKOP INICJATYW”
Do konkursu zgłosiło się 13 organizacji składając 15 wniosków nominacyjnych.

lp

Organizacja

1 Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w
Oświęcimiu
2 Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury
w Chełmku
3 Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem
oddział miejski

Inicjatywa
Projekt „Po co nam tolerancja?”
Plenery Malarskie pod kierownictwem
artystów RSTK w Chełmku
Wystawa "Oni tu byli"
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4 Stowarzyszenie „Amazonek”
w Brzeszczach

Rak to nie wyrok - profilaktyka raka piersi
wśród młodzieży i mieszkańców powiatu
oświęcimskiego
5 Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy w Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy Oświęcimiu
pomagamy koncertowo
6 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej
Estrada Młodych Artystów
Szkoły Muzycznej I st. Im. Karola
Szymanowskiego w Oświęcimiu
7 Stowarzyszenie Romów w Polsce
8 Fundacja „Przywołaj uśmiech" w Zatorze
9 Towarzystwo Przyjaciół LO im. Stanisława
Konarskiego w Oświęcimiu

Kultura bez granic. Cykl spotkań młodzieży
polsko-słowackiej.
"Razem łatwiej" punkt informacji dla osób
niepełnosprawnych, świetlica integracyjna
Jubileusz 95 lecia LO im. St. Konarskiego
w Oświęcimiu

10 Stowarzyszenie „Pokolenia " przy DDP w
Aktywność nie odchodzi na emeryturę
Oświęcimiu
11 Bobreckie Stowarzyszenie KulturalnoSzkolenie komputerowe
Oświatowe SPICHLERZ
12 Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach Jubileusz Fundacji - 20 lat blisko człowieka
13 Stowarzyszenie „Szansa" w Oświęcimiu

Świetlica Terapeutyczna na Błoniach
Wakacje na sportowo
Festyn Rodzinny Szansy

Podmioty nagrodzone:
- Fundacja Pomocy Społecznej z Brzeszcz, za inicjatywę: „ Jubileusz Fundacji – 20 lat
blisko człowieka”, nagroda finansowa - 1.200,00 zł
- Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy z Oświęcimia, za inicjatywę: „Mała Orkiestra
Wielkiej Pomocy - pomagamy koncertowo”, nagroda finansowa - 1.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Amazonek” z Brzeszcz, za inicjatywę: „Rak to nie wyrok – profilaktyka
raka piersi wśród młodzieży i mieszkańców powiatu oświęcimskiego”,
nagroda finansowa - 800,00 zł
b) „Konkurs na najlepszy materiał promocyjny organizacji pozarządowej z terenu
Powiatu Oświęcimskiego”

Do konkursu zgłosiło się 8 organizacji składając 8 wniosków nominacyjnych.
lp

Organizacja

Fundacja Edukacyjne Centrum
Żydowskie
Związek Inwalidów Wojennych RP
2 oddział Oświęcim
1

Projekt
OSZPICIN. Przewodnik po żydowskiej historii
Oświęcimia
spotkania integracyjne z okazji świąt
narodowych
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Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej
3 Pomocy w Oświęcimiu

cykl koncertów i związane z nimi materiały
promocyjne

Fundacja "Bliżej człowieka" w
4 Oświęcimiu

materiały promocyjne (plakat, baner, ulotka)

Stowarzyszenie „Bratnich Serc”
5 dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu

materiały promocyjne (breloczki metalowe,
wyroby ceramiczne, koszulki)

materiały promocyjne (kalendarz na 2012 r.,
Towarzystwo Przyjaciół LO im.
6 Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu ulotki promocyjne)
Fundacja "Przywołaj uśmiech" w
Zatorze
Stowarzyszenie "Pokolenia " przy
8 DDP w Oświęcimiu
7

materiały promocyjne (ulotki, dokumenty
programowe, reklamy prasowe itp.)
materiały promocyjne (kartka pocztowa)

Podmioty nagrodzone:
Stowarzyszenie "Bratnich Serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu, za projekt:
materiały promocyjne z logo stowarzyszenia.
Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w wysokości 1.300 zł z przeznaczeniem na realizację
nagrodzonego materiału promocyjnego.
Towarzystwo Przyjaciół LO im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. za projekt:
wykonanie materiałów promocyjnych związanych z obchodami 100- lecia szkoły.
Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w wysokości 1.200 zł z przeznaczeniem na realizację
nagrodzonego materiału promocyjnego.
Zgodnie z regulaminem przekazanie nagrody nastąpiło w formie zapłaty faktury
wystawionej na Powiat Oświęcimski – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu przez
wykonawcę materiału promocyjnego po realizacji zlecenia lub sprzedawcę surowców,
z których organizacja nagrodzona wykonała, własnym nakładem pracy, materiał
promocyjny.
4.4.

organizację
plenerowej
imprezy
prezentującej
dorobek
pozarządowych oraz zachęcającej do działania w trzecim sektorze

organizacji

2 września 2011 roku Powiat Oświęcimski wspólnie z Miastem Oświęcim zorganizował
VI Piknik Organizacji Pozarządowych. Impreza odbyła obok Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
W trakcie Pikniku zaprezentowało się 40 stowarzyszeń. Pod koniec Pikniku
wręczono nagrody dla laureatów konkursów realizowanych w ramach „Programu
współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi...” oraz konkursu
na najlepsze stanowisko promujące organizacje pozarządową.
Zwycięzcami konkursu na najlepsze stanowisko promujące organizacje pozarządową
zostali:
a)
Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej,
nagroda - 600,00 zł
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b)
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP – Zasole,
nagroda - 400,00 zł
c)
Stowarzyszenie „Pokolenia” przy Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu,
nagroda - 300,00 zł
Wyróżnienia w kwocie 200,00 zł przyznano dla:
-

Stowarzyszenia „Szansa” z Oświęcimia
Stowarzyszenia „Amazonek” z Brzeszcz
Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy z Zagranicą przy Miejskim Gimnazjum Nr 2
w Oświęcimiu

4.5.

pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów
międzynarodowych

ze strony organizacji pozarządowych nie wpłynęła żadna inicjatywa związana
z nawiązywaniem międzynarodowych kontaktów
4.6.

współorganizację przedsięwzięć z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego oraz kultury fizycznej i sportu

Środki z budżetu Powiatu przeznaczone na realizację przedsięwzięć przy współudziale
organizacji pozarządowych w 2011r. wyniosły odpowiednio 16.500,00 zł (kultura)
i 12.700,00 zł (sport).
Wybrane imprezy z obu dziedzin:
a) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich
Rocznica I transportu więźniów do KL Auschwitz- Birkenau
- Narodowy Dzień Pamięci

- 2.000,00 zł

b) Fundacja Peace Festival
Life Festiwal – festiwal dla Pokoju

- 10.000,00 zł

c) Stowarzyszenie Inicjatyw w Osieku
Liga Halowej Piłki Nożnej

-

500,00 zł

-

500,00 zł

d) Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu
„Sobótka”
„Sportowa sobota”

-

500,00 zł

f) Kęcki Klub Sportowy „Hejnał”
Turniej Podnoszenia Ciężarów

- 1.500,00 zł

g) Oświęcimski Klub Biegacza „Zadyszka”
Sztafeta Biegowa w rocznicę śmierci Jana Pawła II

- 1.000,00 zł

10

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU

W wyniku realizacji „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2011 rok” osiągnięto następujące rezultaty:
1.
Wsparcie w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzież, organizacji
zawodów i turniejów sportowych, szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach
sportu miało wpływ na poprawę rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży
z terenu Powiatu Oświęcimskiego
2.
Osobom niepełnosprawnym i niezdolnym do podjęcia pracy stworzono możliwości
udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do poprawy ich sprawności a
w konsekwencji wpływ na niezależne, samodzielne i aktywne życie w lokalnym
środowisku.
3.
Odnotowano większą w stosunku do lat poprzednich liczbę podmiotów
uczestniczących w realizacji Programu - w tym udział podmiotów nowopowstałych.
4.
Odnotowano zwiększenie w stosunku do 2010 r. liczby podmiotów
uczestniczących w konkursach organizowanych przez Powiat, promujących organizacje
pozarządowe tj. w konkursie „KALEJDOSKOP INICJATYW” (z 5 do 13) oraz „Konkursie
na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej” (z 4 do 8).
PODSUMOWANIE
1.
W 2011 r. - 17 organizacji pozarządowych brało udział w realizacji zadań
publicznych (w trybie Ustawy).
2.
Dodatkowo, z możliwości współorganizacji przedsięwzięć w szczególności
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu
skorzystało 18 organizacji.
3.
Pomimo braku ofert konkursowych w obszarze pn. Turystyka i Krajoznawstwo,
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej w ramach
merytorycznej działalności udzielił wsparcia w kwocie 6.998,79 zł. dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jawiszowicach na zakup silnika zaburtowego do łodzi ratunkowej.
Dokonano także zakupu matek pszczelich rasy krajowej oraz leków dla pszczół na kwotę
10.899,75 zł, które zostały przekazane zainteresowanym kołom pszczelarskim z terenu
Powiatu Oświęcimskiego celem wykorzystania.
WNIOSKI
Obserwując z każdym kolejnym rokiem zwiększone zaangażowanie ze strony organizacji
pozarządowych w realizację Programu należy spodziewać się w 2012 r. dalszego
rozwoju współpracy.

Opracowanie
Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5a ust. 3 znowelizowanej w 2010 r. ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie: organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia
30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Przyjęcie przez Radę Powiatu w Oświęcimiu uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania
z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku” wynika
z przepisów w/w ustawy.

