Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/89/2015
Rady PowiatuwOlkuszu
z dnia 17.06.2015 r.

SPRAWOZDANIE
realizacji „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
w 2014 roku
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w 2014 roku jest
dokumentem podsumowującym współpracę samorządu z podmiotami III sektora na
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
„Program współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” został
zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/303/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2013 r.
Nadrzędnym celem programu był rozwój współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami
pozarządowymi poprzez realizację celów głównych i celów szczegółowych „Programu”.
Współpraca, która miała charakter finansowy i pozafinansowy, odbywała się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz
jawności.
Współpraca Powiatu Olkuskiego z organizacjami dotyczyła realizacji zadań
publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu, głównie poprzez udzielenie dotacji na
dofinansowanie realizacji zadań w ramach otwartego konkursu ofert.
Otwarty konkurs został ogłoszony zgodnie z wymogami ustawowymi w dniu
19.02.2014 r., po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu budżetu Powiatu Olkuskiego na rok
2014. W związku z otwartym konkursem ofert Starosta Olkuski powołał Komisję konkursową
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla poszczególnych obszarów
priorytetowych. Były to:
1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ze szczególnym
uwzględnieniem inicjatyw związanych z:
a) 100. rocznicą wybuchu I Wojny Światowej;
b) 10. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;
c) 25. rocznicą wolnej Polski;
2) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób, ze szczególnym uwzględnieniem działań
ukierunkowanych na pomoc dziecku niepełnosprawnemu.
W 2014 roku wpłynęło 16 ofert w konkursie dla organizacji pozarządowych na wsparcie
realizacji zadań publicznych. Ostatecznie dofinansowano realizację 9 zadań publicznych na
łączną kwotę 30.000 PLN.
 Obszar I
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Na realizację tego obszaru w trybie konkursowym w budżecie powiatu przeznaczono kwotę
15.000 PLN. Główny cel tego obszaru został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe
projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. W 2014 r. wpłynęło 12 ofert
o przyznanie dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań z ww. zakresu na łączną kwotę
45.170 PLN. Ostatecznie podpisano umowy na wsparcie 6 zadań publicznych:

1. Stowarzyszenie Olkuska Grupa Turystyczna AMONIT
Nazwa zadania: „1914 – Wielka Wojna na Ziemi Olkuskiej”
Dotacja w wysokości: 2.200 PLN
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywopłotach
Nazwa zadania: „III Piknik historyczny – Jura 1914 w Krzywopłotach”
Dotacja w wysokości: 3.800 PLN
3. Stowarzyszenie „Złota Arka” nauczycieli i Absolwentów I LO w Olkuszu
Nazwa zadania: „Zeszyty historyczne Olkusza nr 18 – jako element integracyjny wszystkich
szkół średnich w Olkuszu ze społecznością Ziemi Olkuskiej”
Dotacja w wysokości: 2.500 PLN
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Rodakach
Nazwa zadania: „Wojciech Kossak na szlaku I Wojny Światowej”
Dotacja w wysokości: 2.300 PLN
5. Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”
Nazwa zadania: „Powiatowy plener plastyczny – Zamek Rabsztyn – historia, przyroda i Unia
Europejska”
Dotacja w wysokości: 2.100 PLN
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu
Nazwa zadania: „Wydanie książki „Olkusz i ziemia olkuska podczas I wojny światowej
w pamiętnikach Jana Jarno”
Dotacja w wysokości: 2.100 PLN
Łączna kwota przyznanych dotacji w tym obszarze – 15.000 PLN
 Obszar II
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób
Na realizację tego obszaru w trybie konkursowym powiat przeznaczył kwotę 15.000 PLN.
W konkursie, na realizację zadań w tym obszarze wpłynęły 4 oferty na łączną kwotę 28.345
PLN. Ostatecznie zrealizowano 3 następujące zadania publiczne:
1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Olkuszu
Nazwa zadania: „Rehabilitacja drogą do sprawności”
Dotacja w wysokości: 1.500 PLN
2. Stowarzyszenie Dobroczynne RES SACRA MISER w Olkuszu
Nazwa zadania: „Dać szansę – terapia i rehabilitacja małego dziecka niepełnosprawnego
oraz wsparcie jego rodziny wzmocnieniem i sposobem na wyrównywanie szans i integracje
z otoczeniem”
Dotacja w wysokości: 9.000 PLN
3. Stowarzyszenie „Pro Psyche” na rzecz zdrowia psychicznego
Nazwa zadania: „Poprawa wydolności wychowawczej rodzin, dzieci z niepełnosprawnością
psychiczną, które są pod opieką instytucji pomocowych”
Dotacja w wysokości: 4.500 PLN
Łączna kwota przyznanych dotacji w tym obszarze – 15.000 PLN

Suma wnioskowanych kwot dotacji w 2014 r. łącznie to: 73.515 PLN, w tym:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i Pomoc społeczna, w tym pomoc
dziedzictwa narodowego
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób

45.170 PLN

28.345

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2014 r.
z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazywane organizacjom pozarządowym w trybie
otwartego konkursu ofert – 30.000 PLN, w tym:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i Pomoc społeczna, w tym pomoc
dziedzictwa narodowego
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób

15.000 PLN

15.000 PLN

 Uchwały Rady Powiatu w Olkuszu wynikające ze współpracy Powiatu Olkuskiego
z organizacjami pozarządowymi:
- Uchwała Nr XXV/303/2013 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2013 r. w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”;
- Uchwała Nr XXVIII/338/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22.01.2014 r. w sprawie
powołania przedstawiciela Rady Powiatu w Olkuszu na członka Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego;
- Uchwała Nr XXXIV/373/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 21.05.2014 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu olkuskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego” w 2013 r.;
- Uchwała Nr II/18/2014 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22.12.2014 r. w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.
 Uchwały Zarządu Powiatu w Olkuszu wynikające ze współpracy Powiatu
Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi:
- Uchwała Nr 14/1/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 8.01.2014 r. w sprawie
odwołania członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olkuszu;
- Uchwała Nr 57/6/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.01.2014 r. w sprawie
uzupełnienia składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Olkuszu;
- Uchwała Nr 73/9/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19.02.2014 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.
w ramach priorytetów zawartych w „Programie współpracy Powiatu Olkuskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014 rok”;

- Uchwała Nr 127/15/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 2.04.2014 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.
w ramach priorytetów zawartych w „Programie współpracy Powiatu Olkuskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2014 r.”;
- Uchwala Nr 163/19/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30.04.2014 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego” w 2013 r.
 Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Olkuszu została utworzona
w Powiecie Olkuskim w styczniu 2013 r. jako organ konsultacyjny i opiniodawczy Powiatu na
wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
„KLUCZ”, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach oraz Spółdzielni
Socjalnej „OPOKA”. Kadencja Rady trwa 2 lata i składa się z:
- przedstawiciela organu stanowiącego powiatu: Norbert Bień – Radny Rady Powiatu
w Olkuszu,
- przedstawiciela organu wykonawczego powiatu: Robert Kozłowski – Członek Zarządu
Powiatu w Olkuszu,
- przedstawicieli komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Olkuszu: Anna CuryłoRzepka oraz Magdalena Sołtysik – Wydział Polityki Społecznej i Promocji oraz z
- przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu
olkuskiego: Wiesław Pietras – Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, Józef Niewdana – Stowarzyszenie „Szansa Białej
Przemszy”, Urszula Marcinkowska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu oraz Bartłomiej Fedorowicz –
Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Kruk – Starostwa Rabsztyńskiego”. Rada działała
w oparciu o „Tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olkuszu”
stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia
24.10.2012 r. W 2014 r. odbyły się trzy spotkania Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego: 4 lutego, 13 czerwca, 26 września, w zależności od potrzeb.
 Powiat Olkuski członkiem stowarzyszeń
- Powiat Olkuski od 1999 r. należy do Związku Powiatów Polskich – stowarzyszenia
powiatów, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie
i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw
na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie
modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Związek skupia 310
powiatów i miast na prawach powiatów. Powiat Olkuski w ramach członkostwa ponosi
rokrocznie wydatek – opłaca składkę członkowską ustalaną w wysokości proporcjonalnej do
liczby mieszkańców powiatu – członka Związku, według danych GUS, na koniec czerwca
poprzedniego roku. Składka opłacana jest w czterech ratach kwartalnych. W 2014 r. całość
składki wyniosła 13.703,64 PLN.
- Od 2001 r. Powiat Olkuski należy do Stowarzyszenia Gmin i powiatów Małopolski największej polskiej regionalnej organizacji samorządowej. Celem Stowarzyszenia jest
upowszechnianie idei samorządności lokalnej, umacnianie kulturalnych i gospodarczych
więzi wśród mieszkańców regionu, a także promocja Małopolski zarówno w kraju, jak i za
granicą. SGiPM reprezentuje gminy i powiaty wobec rządu i parlamentu, zabierając głos
w najistotniejszych dla samorządu kwestiach. W oparciu o statut Stowarzyszenia ustalono
wysokość rocznej składki członkowskiej na 2 grosze rocznie od mieszkańca powiatu.
W związku z powyższym, Powiat Olkuski w 2014 r. opłacił składkę członkowską na rzecz
SGiPM w wysokości 2.289,16 PLN.
- W 2009 r. Powiat Olkuski przystąpił w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, które funkcjonuje w formie stowarzyszenia

i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, którego
działanie ukierunkowane jest na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
aktywizowanie ludności wiejskiej i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. W skład
Stowarzyszenia wchodzi również 5 gmin powiatu olkuskiego: Bukowno, Bolesław, Klucze,
Trzyciąż, Wolbrom. Składka członkowska dla Powiatu Olkuskiego – jednostki samorządu
terytorialnego – na podstawie Uchwały nr 13/14 Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia z dnia 11.06.2014 r. ustalona została na 2014 r. na łączną kwotę
53.215 PLN (tj. 1,00 PLN od mieszkańca powiatu na rok).
- Od 2009 r. Powiat Olkuski należy jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia „Lokalna
Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz”. Stowarzyszenie jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych o celach niezarobkowych, a jego
działanie ukierunkowane jest w szczególności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
uwzględniając jednocześnie ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu
i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój wyrobów
regionalnych. W związku z ww. członkostwem, na podstawie Uchwały nr 3/Z/10/04/2014
Zarządu Stowarzyszenia z dnia 10.04.2014 r., Powiat Olkuski w 2014 r. wpłacił na rzecz
LGD składkę w wysokości 13.257 PLN.
 Współpraca z Lokalną Grupą Nad Białą Przemszą”
Powiat Olkuski w dniu 16 lipca 2013 r. zawarł Umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu
„Decydujmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V
Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2
Rozwój dialogu obywatelskiego.
W 2014 r. kontynuowano realizację ww. projektu, którego celem nadrzędnym było
podniesienie wiedzy i umiejętności 324 mieszkańców powiatu olkuskiego w zakresie
narzędzi / technik konsultacji społecznych oraz wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia
niezbędne do przeprowadzania tych konsultacji. Projekt skierowany był do przedstawicieli
Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych lub
lokalnych liderów. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła znacznie zniwelować bariery
niepozwalające na rozwój dialogu obywatelskiego w powiecie olkuskim.
W ramach projektu zorganizowano szkolenia dla pracowników Jednostek Samorządu
Terytorialnego z zakresu planowania i wdrożenia procesu konsultacji, wykorzystania
technik i narzędzi konsultacji społecznych oraz dla przedstawicieli Organizacji
Pozarządowych lub Lokalnych Liderów, które wzmocniły kompetencje uczestników
konsultacji społecznych. Ostatecznie, przeszkolono 84 pracowników JST oraz 240
przedstawicieli NGO.
Dodatkowo utworzono elektroniczny system umożliwiający prowadzenie konsultacji
społecznych on-line oraz przeprowadzono proces konsultacji jednego dokumentu z każdej
JST z wykorzystaniem co najmniej trzech narzędzi konsultacyjnych. W przypadku Powiatu
Olkuskiego dokumentem tym był „Program współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2015”.
Dzięki realizacji tego projektu wzrosła efektywność mechanizmów konsultacyjnych
i współpracy między Samorządami a partnerami społecznymi - organizacjami
pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji regulacji prawnych.
 Opinie, interpretacje i wyjaśnienia dotyczące organizacji pożytku publicznego
W ciągu roku, na bieżąco i w zależności od potrzeb Starosta Olkuski wydaje opinie,
rekomendacje, udziela wyjaśnień w sprawach związanych z działalnością organizacji
pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. W 2014 r.
Starosta:
- 17 lutego, wydał opinię dla Stowarzyszenia „Pro Psyche” na Rzecz Zdrowia Psychicznego
w Olkuszu w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartym

konkursem ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, rekomendując jednocześnie
projekt „AUTOPORTERT ZDROWIA” do realizacji na terenie Powiatu Olkuskiego;
- 18 lutego, wydał opinię dla Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej otwartym konkursem ofert na finansowe wsparcie projektów
realizowanych w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi”, rekomendując jednocześnie projekt „Plener otwartych uczuć” do realizacji na
terenie Powiatu Olkuskiego;
- 24 lutego, wydał opinię dla Stowarzyszenia Dobroczynnego RES SACRA MISER
w Olkuszu w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartym
konkursem ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, rekomendując jednocześnie
projekt „Żółty parasol – pod nim nie ma brzydkiej pogody” skierowany do rodzin z dzieckiem
autystycznym do realizacji na terenie Powiatu Olkuskiego;
- 4 kwietnia, wydał opinię dla Stowarzyszenia Dobroczynnego RES SACRA MISER
w Olkuszu rekomendując projekt „Mogę więcej – kompleksowe działania terapeutycznorehabilitacyjne szansą rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu” do przyznania dotacji ze
środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach zadania
publicznego „Zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej
i społecznej”.
 Ocena realizacji „Programu” – dodatkowe mierniki efektywności
1. Liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych – 1;
2. Liczba organizacji, które zwróciły się do Powiatu o wsparcie lub powierzenie realizacji
zadania publicznego z pominięciem konkursu – 0;
3. Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach „Programu” – 12
(9 w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz 3 organizacje na podstawie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie
warsztatów terapii zajęciowej).;
4. Liczba zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie – 10 (9 zadań w ramach
otwartego konkursu ofert oraz 1 na podstawie zawartych umów o udzieleniu i rozliczeniu
dotacji na dofinansowanie działalności WTZ);
5. Wysokość środków własnych Powiatu Olkuskiego zabezpieczonych na realizację
„Programu współpracy” – 169.740 PLN, w tym 30.000 PLN na współpracę na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 139.740 PLN na
dofinansowanie działalności WTZ;
6. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań
publicznych w trybie otwartego konkursu ofert – 30.000 PLN;
7. Wysokość środków finansowych własnych zaangażowanych przez organizacje
pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Powiatu Olkuskiego –
3.156 PLN;
8. Liczba realizowanych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej – 0;
9. Liczba zespołów, w których zasiadali przedstawiciele organizacji pozarządowych – 2
(Komisja konkursowa do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, Powiatowa
Rada Działalności Pożytku Publicznego);
10. Liczba skonsultowanych z organizacjami projektów uchwał/aktów – 1 („Program
współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”);
11. Wysokość środków niewykorzystanych w ramach „Programu” – 0 PLN.
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Węgrzyn

