Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/320/2018
Rady PowiatuwOlkuszu
z dnia 20.06.2018 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
w 2017 roku
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w 2017 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 2017 rok” został przyjęty
Uchwałą Uchwały Nr XXIII/204/2016 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14.12.2016 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 pozarządowymi w 2017 r. dotyczyła
realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu, głównie poprzez realizację
zadań z zakresu:
- rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Zakres
zadania obejmował 10% dofinansowanie trzech WTZów działających na terenie Powiatu
Olkuskiego: na terenie Gminy Olkusz, Gminy Klucze i Gminy Wolbrom. Łączna kwota
dofinansowania w 2017 r. wyniosła 163.515,00 PLN;
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób:
1. poprzez powierzenie od dnia 1.01.2016 r. realizacji zadania publicznego pod nazwą
„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu” Olkuskiemu
Stowarzyszeniu Na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu; wysokość dotacji na
realizację zadania, ustalana rokrocznie przez Wojewodę Małopolskiego, wyniosła w 2017 r.
689.284,80 PLN. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu (ŚDS)
polegało na prowadzeniu ośrodka wsparcia dziennego pobytu typu A, B i C, przeznaczonego
dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo
i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych;
2. poprzez powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Aktywność moją szansą”
Spółdzielni Socjalnej OPOKA z siedzibą w Chechle; w ramach zadania:
a) przeprowadzono kursy zawodowe (kurs pilota wycieczek, kurs spawacza TIG, kurs
programisty obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kurs agenta nieruchomości);
b) przeprowadzono doradztwo zawodowe oraz kursy zawodowe (kurs specjalisty ds. kadr
i płac, kurs operatora koparko-ładowarki, kurs operatora ładowarki teleskopowej Manitou,
kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kurs prawa jazdy kat. C, kurs
zdobienia tortów artystycznych),
a całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 64.284,01 PLN.
 Uchwały Rady Powiatu w Olkuszu wynikające ze współpracy Powiatu Olkuskiego
z organizacjami pozarządowymi:
- Uchwała Nr XXVII/230/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 14.06.2017 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego” w 2016 r.;
- Uchwała Nr XXXII/286/2017 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20.12.2017 r. w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”
 Uchwały Zarządu Powiatu w Olkuszu wynikające ze współpracy Powiatu
Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi:
- Uchwała Nr 5/2/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 11.01.2017 r. w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu na 2017 rok;
- Uchwała Nr 88/11/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15.03.2017 r. w sprawie
przesunięcia kosztów zgodnie z umową o realizację zadania publicznego pn. realizacja
zadania publicznego w zakresie doradztwa zawodowego i przeprowadzenie kursów
zawodowych w ramach projektu Aktywność moją szansą” realizowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja,
Poddziałanie 9.1.1 zawartej pomiędzy Powiatem Olkuskim a Spółdzielnią Socjalną OPOKA
z siedzibą Chechło, ul. Hutnicza nr 26, 32-310 Klucze;
- Uchwała Nr 89/11/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 15.03.2017 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1.Aktywna Integracja,
Poddziałanie 9.1.1;
- Uchwała Nr 137/16/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19.04.2017 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna
Integracja, Poddzialanie 9.1.1;
- Uchwała Nr 154/18/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4.05.2017 r. w sprawie
przesunięcia terminu realizacji zadania nr 2 – kursy zawodowe zgodnie z umową o realizacji
zadania publicznego pod tytułem: realizacja zadania publicznego w zakresie doradztwa
zawodowego i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Aktywność moją
szansą” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie,
Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 zawartej pomiędzy Powiatem Olkuskim,
a Spółdzielnią Socjalną OPOKA z siedzibą Chechło, ul. Hutnicza nr 26, 32-310 Klucze;
- Uchwała Nr 170/20/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24.05.2017 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Olkuskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego” w 2016 r.;
- Uchwała nr 274/28/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 19.07.2017 r. w sprawie
zmiany uchwały nr 137/16/V/2017 Zarządu powiatu z dnia 19.04.2017 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji8 zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moja szansą” realizowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna
Intergracja, Poddziałanie 9.1.1
- Uchwała Nr 301/32/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9.08.2017 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja,
Poddziałanie 9.1.1;

- Uchwała Nr 350/37/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.09.2017 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywność moją szansą” realizowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna
Integracja, Poddziałanie 9.1.1;
- Uchwała Nr 440/41/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 11.10.2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu
„Programu współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”;
- Uchwała Nr 665/52/V/2017 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20.12.2017 r. w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu na 2018 rok;
 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 (wysokość składki naliczana jest od 1 mieszkańca w wysokości
0,14 zł) – ustalany według danych GUS na koniec czerwca poprzedniego roku. Składka
opłacana jest w czterech ratach kwartalnych. W 2017 r. całość składki wyniosła
15.820,56 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 2017 r. opłacił składkę członkowską na rzecz
SGiPM w wysokości 2.260,08 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 6 gmin powiatu olkuskiego: Bukowno, Bolesław, Klucze, Trzyciąż,
Wolbrom oraz od 6.07.2015 r. Gmina Olkusz. Składka członkowska dla Powiatu Olkuskiego
ustalona została na 2016 r. na łączną kwotę 75.887,00 PLN (tj. 1,00 PLN od mieszkańca
powiatu na rok).
 Opinie, interpretacje i wyjaśnienia dotyczące organizacji pożytku publicznego
W ciągu roku, na bieżąco i w zależności od potrzeb Starosta Olkuski wydaje opinie,
rekomendacje, udziela patronatu i wyjaśnień w sprawach związanych z działalnością
organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
W 2017 r. Starosta:
- 28 lutego objął patronatem organizowaną przez Klub Historyczny im. AK w Olkuszu Grę
Miejską z cyklu śladami historii pn. „Polskie Państwo Podziemne 1939-1945”;
- 28 marca objął patronatem organizowaną przez Stowarzyszenie Teatralno-Literackie
w Olkuszu V Powiatowy Konkurs „NASZ POLONEZ”;

- 30 marca objął patronatem organizowane przez Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju
i Międzyszkolny Klub Radiopelengacyjny Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa LOK dzieci
i młodzieży szkolnej w wieloboju łączności;
- 5 lipca udzielił wsparcia w zorganizowaniu wyjazdu drużyny piętnastolatków
Stowarzyszenia „ORBITY” Bukowno na ogólnopolski finał turnieju pn. „Piłkarska Kadra
Czeka”, który odbył się w Zamościu;
- 30 sierpnia objął patronatem XXXI Rajd Szlakami Walk Oddziału „Hardego” organizowany
przez PTTK o/Olkusz;
- 22 września na wniosek Stowarzyszenia Dobroczynnego RES SACRA MISER w Olkuszu
objął patronatem konferencję szkoleniową „Oswój mój świat”.
 Ocena realizacji „Programu” – dodatkowe mierniki efektywności
1. Liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych – 2;
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” – 5;
4. Liczba zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie – 6;
5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację „Programu współpracy” –
917.083,81 PLN;
6. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań
publicznych w trybie otwartego konkursu ofert – 64.284,01 PLN;
7. Liczba realizowanych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej – 0;
8. Liczba zespołów, w których zasiadali przedstawiciele organizacji pozarządowych – 2
(Komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert);
9. Liczba skonsultowanych z organizacjami projektów uchwał/aktów – 1 („Program
współpracy Powiatu Olkuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”).

Przewodnicząca Rady Powiatu w Olkuszu
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