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Szanowny Pan
JózefJaneczko
Przewodn iczący Rady Powiatu

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego
z organizacjami pozarząd'owymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust-3 ustawy

o działalności poĘtku publicznego i o wolontariacie za rok 2013

Na podstawte art.5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia2OO3 r. o działalności poŹy.tku

publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu w Prudniku, uchwałą Nr XXVIII/I85/2O13
z dnta 30 listopada 2012 t. przyjęła do realizacji Program współpracy Powiatu Prudnickiego

Z otganlzacjami pozarządovr1,mi otaz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

o dziaŁalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Program był przedmiotem

konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w dniach od 5 do I8 paździemika
2012 r. w formie pisemnej poprzez zgłaszanie ptzez organizacje pozarządowe wniosków
i uwag. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych została umieszczona na

tablicy ogłoszeń Biuletynie Informacji Publicznej oTaZ na stronie internetowej Starostwa

Powiatowego w Prudniku.

W dniu 25 stycznia2013r. Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXX/207lŻOI3 zmłeniającą

uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego Z organtzacjami
pozarządowymt oruz podmiotami wymienionymi w art' 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Na mocy uchwały do zadanpriorytetowych na
2013 r. dodano pomoc społeczną. Uchwała podlegała konsultacjom społecznym, które odbyły
się w okresie od 10 do 24 stycznta 2OI3 r. zgodnie z uchwaŁą Rady Powiatu w Prudniku
NrXLVI/3I4lI0zdnia} lwześnia2}IOr.wsprawie szczegółowegosposobukonsultowania

z otganizacjami pozarządov,rymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje zostały
przeprowadzone w formie pisemnej poplzez zgłaszanie przez organizacje pozarządowe



wniosków i uwag. W dniu 2 stycznia20T3 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego

w Prudniku otaz na tablicy ogłoszeń zarnlęszczono informacje nt. pfzeprowadzenia

konsultacji. Konsultacj e zostały przeprowadzone z otganizacjami działającymi na terenie

Powiatu Prudnickiego.

Dnia 25 listopada 20I3r. na podstawie Uchwały Nr 1641405113 Znządu Powiatu

w Prudniku z dnia 20 listopada 20I3t. zarządzono przeprowadzenle konsultacji projektu

uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia

,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2016"

z orgatizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji. Konsultacje odbyły się w terminie od 25.1I.2OI3r. - O2.12.Ż0I3t.

Podmioty biorące udział w konsultacjach mogły swoje opinie i wnioski przesłać, w postaci

pisemnej i elektronicznej. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne było Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.

W roku 2013 współpraca Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi

odbywała się w formie finansowej i pozafinartsowej. Przedmiotem współpracy finansowej

była r ealizacj a zadań w zakresie :

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury t dziędzictwa narodowego,

2) kultury ftzycznej,

3) turystyki i krajoznawstwa,

4) pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu dziaŁĄąc na podstawie art.5, aft. 11 ust 2 oraz art. 13 ustawy z dnta 24

kwietnia 2003r. o dziaŁalności pozytku publicznego i o wolontariacie Ż5 stycznia 2OI3r.

ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaŁalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie

realizacji w/w zadan publicznych w 20I3r' w wyniku naboru wpłynęło 10 ofert,

spełniających wymogi formalne i pozytywnie zaopiniowane przęzKomisję Konkursową.

W związku z brakiem środków na zaspokojenie potrzeb wszystkich wnioskodawców

dotacje na zadania: kultura ftzyczna oraz tlxystyka i krajoznawstwo zostały obniżone w celu

zaspokojenia jak największej Iiczby wnioskodawców. Z uwagi na brak Środków oraz

otrzymanie najmniejszej ilości punktów Komisja Konkursowa nie przyztlała dofinansowania

na zadanie pn. ,,V[ Międzynarodowy tumiej strazacki" zgłoszone ptzez ochotniczą Straz

PoŻarnąw Chrzelicach w zakresie kultury fizycznej.



Decyzją Zarządu Powiatu wsparcie finansowe otrzymały następujące organizacje

pozarządowe:

I) w zadaniu - kultura, sztukn, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowe4o poprzez

wspieranie przedsięwzięó artystyc źnychi kulturalnych na terenie powiatu, organizację

przedsięwzięó artystycznych i kulturalnych, a w szczegóIności : festiwali, recitali,

występów artysĘcznych związanych z muzyką powuŻną; wspieranie imprez o

charaktęrze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury i tradycji Powiatu

Prudnickiego:

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Wysokość

dotacji

I Stowarzyszenie Odnowy Wsi
Biedrzychowice

,,Kultura pod strzechą - warsztaty
edukacyjne"

2.000,00 zł

2) w zadaniu - kultura fizyczna otganizaĄę i koordynację zawodów sportowych o

zasięgu powiatowym óIa dzieci, rriodzieŻy i dorosłych Powiatu Prudnickiego,

uczestnictwa mieszkańców Powiatu w imprezach sportowych i sportowo-

rekreacyjnych o charakterze powiatowym' krajowym, międzynarodowym' wspieranie

pro gramów sportowo -rekreacyj nych i bezpieczne go zab ezpieczenia zago spodarowania

czasu wolnego dzieciirriodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu Prudnickiego:

Lp. Wnioskodawca Nazrva zadania Wysokość
dotacji

I Ludowy Klub Sportowy

,,ROLNIK" Biedrzychowice
,,Rozwój piłki noŻnej kobiet i
dziew cząt p opr zez szkoleni e''

3.200,00 zł

2. Klub Sportowy,,FORTLINA"
Głogówek

,'Piłkarska Liga Mistrzów
Malucha"

1.000,00 zł

a
J. Miejski Klub Sportowy

,,PoGoŃ'' Prudnik
,,Organtzacja i koordynacja
zawodów sportowych o zasięgu
powiatowym dla dziect, młodzieży
i dorosłych Powiatu Prudnickiego''

5.600,00 zł

4. Klub Sportowy,,POGON" ,,Rozwój sportu w dyscyplinie
koszykówka mężczyzn na terenie
Powiatu Prudnickiego"

3.000,00 zł

5. Ludowy Klub Sportowy
,'Racławia'' Racławice Ś1.

,,Turnieje wakacyjne dla dzieci
tmłodzieŻy"

I.200,00 zł



3) w zadantu _ turystyka i krajoznawstwo poprzez wspieranie przedsięwzięć mających na

celu popularyzację turystyki na terenie Powiatu, organizacja oraz wspieranie

maratonów' raj dów, sp otkań oraz wyc i e czek Ł'r Ą o znawczych :

4) w zadariu _ pomoc społeczna poprzez prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla

dorosłych wraz z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie rea|izacji zleconego

zadarńa- objęcie opieką 14 podopiecznych:

Lp. Wnioskodawca Nanva zadania Wysokość

dotacji

1 Dom Pomocy Społecznej dla
Dorosłych Zgromadzenia
Sióstr Ś*. ElŻbiety w
Grabinie prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Św.
Elżbiety Prowincj a Nysa

,,Prowadzenie Domu Pomocy
Społecznej''

233.333zł
(w trakcie
realizacji zadnia
dotacia została
zwiększona do
kwoty 217 '800zł)

Zgodnte z art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy (na wniosek orgatizacji w tzw. trybie

pozakonkursowym) do Starostwa Powiatowego w Prudniku złożono cztety oferty (w zadaniu

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) które uzyskały akceptację

Zarządu Powiatu Prudnickiego :

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Wysokość

dotacji

1 Stowarzyszenie Ochotnicza
StruŻPoŻama w Prudniku

,,II ZIot Sikawek Konnych w
Chrzelicach"

4.505,00 zł

2. Stowarzyszenie Bractwo
Strzeleckie w Głogówku

,,Propagowanie historii Bractwa
Strzeleckiego w Głogówku w XV
rocznicę j e go reaktywacj i''

2.300,00 zł

n
-). Prudnicki Uniwersvtet

Trzeciego V/ieku
,,Promocja sztuki i kultury powiatu
prudnickie go wśród seniorów''

1.800,00 zł

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Wysokośó

dotacji

1 Polskie Towarzystwo
Tury styc zn o -kr aj o znaw c ze
oddział Sudetów
Wschodnich

,,XXXIV Rajd Maluchów
Prudnik - Chocim 2013"

3.000,00 zł

2. Stowarzyszenie Miłośników
Kolei Racławice Śl.

,'Kolej Szansą rozwoju turystyki'' 2.000,00 zł



4. Związek Żołnierzy Wojska
Polskiego _ Koło w Prudniku

,,Kultyrvowanie historii i tradycji
wojska polskiego w Powiecie
Prudnickim"

2.395,00 zł

Jedna z orgarizacji - Klub Sportowy ,,FORTLINA'' Głogówek nie zrealizował zadanta

,'Piłkarska Liga Mistrzów Malucha'' w związkl z cz>rrn dokonano zwrotu dotacji wTaz z

ustawowymi odsętkami oraz karą finansową wynikającaz umowy.

W ramach współpracy Powiatu Prudnickiego z otganizacjami pozaruądowymi w formie

pozafinansowej w 20I3r. Starosta Prudnicki na prośbę oryanizacji objął patronatem

3 inicjatywy:

1) ,,Święto Flagi Narodowej'' w Moszczance,

2) ,JI Zlot Sikawek Konnych w Chrzelicach" w Chrzelicach

3) ,,Pierwszy Turniej Piłkarski oldbojów +45. Witamy Wiosnę" organizowany przez

Stowarzyszenie Sportowe ,,TIGERS" w Prudniku.

Dodatkowo:

- prowadzono wspólne przedsięwzięcia tj. konforencje, spotkania, szkolenia;

- doradzarto i współpracowano przy pozyskiwaniu ptzez organizację środków finansowych;

- udzielano pomocy merytotycznej przy wypełnianiu wniosków otaztworzeniu dokumentacji;

- nieodpłatnie udostępniano sale, sprzęt i pomieszczęnia.

Aktualnie Powiat Prudnicki wynajmuje pomieszczenia dla organizacjipozarządowych

przy ul. Klasztornej 4:

1) Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,

2) Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej -Stowarzyszenie Charytatywne.
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