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Program współpracy powiatu krasnostawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie był 

przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem organizacji pozarządowych. Jego 

zapisy zamieszczone były w BIP, na stronie internetowej powiatu 

krasnostawskiego www.krasnystaw-powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 

Starostwa Powiatowego. 

Sprawozdanie niniejsze  zostało opracowane na podstawie informacji 

przekazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie oraz 

Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego 

w Krasnymstawie. Przedstawia zakres współpracy samorządu i aktywność 

organizacji pozarządowych w wykonaniu zadań publicznych w obszarach objętych 

wsparciem  finansowym udzielonym z budżetu Powiatu Krasnostawskiego oraz 

działaniami pozafinansowymi. 

W 2015 roku współpraca powiatu krasnostawskiego z organizacjami 

pozarządowymi odbywała się w formie finansowej jak i pozafinansowej. 

I. Wskaźniki do oceny realizacji programu: 

1. Liczba ogłoszonych konkursów ofert - Zarząd Powiatu ogłosił jeden otwarty 

konkurs ofert polegający na: prowadzeniu na terenie powiatu 

krasnostawskiego Domu Pomocy Społecznej w Żułowie dla 70 osób 

niepełnosprawnych fizycznie (niewidomych kobiet). 

Ponadto realizowane były zadania z ogłoszonych konkursów wieloletnich 

Prowadzono na terenie powiatu krasnostawskiego dwie placówki opiekuńczo-

wychowawcze typu rodzinnego 

-  Placówka Rodzinna s. Longiny Trudzińskiej w Tuligłowach dla 8 dzieci, 

- Placówka Rodzinna prowadzona przez „Nasz DOM” w Tuligłowach dla 30 dzieci 

- Placówka Rodzinną im. św. Józefa w Tuligłowach dla 8 dzieci.  

2. Liczba złożonych ofert i liczba organizacji: łącznie złożono 11 ofert przez 10 

organizacji pozarządowych, o 3 mniej niż w roku poprzednim. Jedna oferta 

została odrzucona z przyczyn formalnych. 

http://www.krasnystaw-powiat.pl/


3. Liczba zawartych umów na realizacje zadania publicznego w tym ilość 

organizacji: łącznie zawarto 8 umów z 8 organizacjami pozarządowymi. 

Jedna organizacja zrezygnowała z podpisania umowy. 

4. Nie zawarto żadnej umowy w trybie art. 19 a ustawy. 

5. Wszystkie umowy zostały zrealizowane. 

6. Beneficjenci zrealizowanych zadań: - w zakresie wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej - 116 osoby, natomiast w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej – co najmniej 1134 osób. Łącznie 1250 

osoby. W roku poprzednim 1411 osób. 

7. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach: 

 

L.p. Nazwa organizacji Wkład własny 

organizacji  w zł. 

Wielkość dotacji 

w zł. 

Uwagi 

1. Placówka rodzinna  

- Tuligłowy 

30 933,07 278 054,96  

2. Placówka rodzinna  

św. Józefa - Tuligłowy 

12 815,67 244 269,91  

3. Nasz Dom - Tuligłowy 130 747,98 1 176 850.27  

4. DPS dla niewidomych 

kobiet w Żułowie 

1 660 945,89 705 289,90  

 Łącznie w zakresie 

pomocy społecznej 

1 835 442,61 2 404 465,04  

5. GKS „RUCH” Izbica  3 500,00  

6. KKS „Start 1944”  

w Krasnymstawie 

 2 200,00  

7. UKS „Wodnik 

Krasnystaw”  

 3 500,00  

8. LMKS przy ZSP Nr 2 

w Krasnymstawie 

 3 500,00  

9. KMKS „Junior”  

w Krasnymstawie 

 1 600,00  

10. KS „Stowarzyszenie 

Krasnystaw Biega”  

 1 000,00  

11. PTTK O/Krasnystaw  2 700,00  

12. UKS „Jedynka”  

w Krasnymstawie 

              3 500,00  

 Łącznie w zakresie 

kultury fizycznej 

 21 500,00  

 RAZEM:  2 425 965,04  

Łącznie na wszystkie dotacje dla organizacji pozarządowych Zarząd Powiatu 

przeznaczył łącznie:2 425 965,04 zł.  

9. Organizacje pozarządowe nie złożyły żadnych ofert wspólnych  

w poszczególnych obszarach, jak również nie realizowano umów  



o partnerstwo określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ((Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 i Nr 

157, poz. 124). 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była na terenie 

powiatu krasnostawskiego także w formach pozafinansowych. Przedmiotem 

współpracy pozafinansowej było przekazywanie organizacjom pozarządowym  

i innym podmiotom informacji o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, 

organizowanych szkoleniach, poprzez umieszczanie niniejszych informacji na 

stronie internetowej powiatu. Zamieszczano także informacje o ogłaszanych 

konkursach ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.  

W okresie sprawozdawczym  udzielano porad i prowadzono konsultacje  

z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej (m.in. zakładania stowarzyszeń, przygotowywania statutów i innych 

dokumentów).  Promowano organizacje poprzez zamieszczanie na stronie 

internetowej Starostwa, różnego  rodzaju wydarzenia i działania podejmowane 

przez organizacje.  Uczestniczono także w pracach organizacyjnych  

i merytorycznych. Ponadto Starostwo Powiatowe nieodpłatnie udostępniało salę 

konferencyjną na działania podejmowane przez stowarzyszenia. Prowadziło pomoc 

w zakresie obsługi biurowej. 

Wszystkie podejmowane działania zarówno z zakresu kultury fizycznej  

i sportu, jak również z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

realizowane były przy obustronnej jawności, wzajemnej informacji  

o przebiegu i stopniu realizacji, otwartości i konkurencyjność przy zachowaniu 

pełnej suwerenności stron. Realizowane przez podmioty zadania motywowały 

mieszkańców powiatu krasnostawskiego do udziału w pracach nad aktywizacją 

lokalnej społeczności, pobudzały kreatywność, umacniały świadomość nad 

poczuciem odpowiedzialności za rozwój młodego pokolenia, wspólnoty lokalnej  

i regionu.  

Opracował: 

Sławomir Kamiński 


