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Istotną cechę społeczeństwa demokratycznego stanowi system form samoorganizacji 

obywatelskiej. Organizacje obywatelskie poprzez swoją działalność tworzą warunki  

do udziału obywateli w życiu społeczności lokalnej, integrują ją i aktywizują. Pełnienie przez 

organizacje obywatelskie różnych funkcji społecznych powoduje, iż szczególnego znaczenia 

nabiera zarówno wymiana doświadczeń między nimi, jak też współpraca sektora 

pozarządowego z sektorem publicznym, w tym szczególnie z organami samorządu 

terytorialnego. 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla samorządu. Podejmują cenne 

działania w zakresie różnych inicjatyw społecznych. Współpraca  organizacji  pozarządowych  

z  samorządem  terytorialnym  stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu: 

poprawy jakości życia mieszkańców powiatu krasnostawskiego. 

Niniejszy program powstał we współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych  

z terenu powiatu, którzy uczestniczyli w projekcie partycypacji publicznej „Decydujmy 

Razem”. Przez okres od kwietnia do listopada 2012r. czynnie uczestnicząc w spotkaniach pod 

okiem doradców i koordynatorów przygotowali program. Wymieniał on zakres zadań 

priorytetowych,  w  obrębie których odbywała się współpraca Powiatu Krasnostawskiego  

z organizacjami pozarządowymi, a także formy tej współpracy.   

Rada Powiatu w Krasnymstawie działając na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 

234, poz. 1536 z późn. zm.) uchwaliła  „Program współpracy Powiatu Krasnostawskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2013- 2016”. 

Wieloletni program współpracy miał charakter informacyjny i stanowił przejaw woli 

współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Z roku na rok ta współpraca jest stale 

doskonalona i przybiera coraz szerszą formę. 

W dniach od 31 października 2012r. do 14 listopada  2012r. odbyły się konsultacje 

społeczne. W ramach konsultacji w dniu 6 listopada 2012r. odbyło się również otwarte 

spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami powiatu. W ich wyniku wpłynęły dwa wnioski 

skierowane przez Lokalną Organizację Turystyczną „Krasnystaw-Wrota Roztocza” dotyczącą  

umieszczenia w Programie punktu 6 w ust.6 w brzmieniu: 

Pkt 6 Upowszechnianie turystyki w zakresie : 

a) organizacji wypoczynku w formie rajdów pieszych, spływów kajakowych, wycieczek 

rowerowych, kuligów, 

b) promocja agroturystyki na terenie powiatu, 

c) organizowanie warsztatów połączonych ze szkoleniem w zakresie rękodzieła, kulinariów, 

muzyki regionalnej. 

 



Drugi wniosek skierowała Krasnostawska Grupa Vivy! będąca lokalną grupą Fundacji 

„Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA” i dotyczył on umieszczenia  

w programie zapisów dotyczących ochrony zwierząt i ekologii. 

Zaproponowano zapis podpunktu 7 „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego w zakresie: 

a) organizowanie i prowadzenie edukacji ekologicznej, 

b) organizowanie i prowadzenie wydarzeń kulturalnych mających na celu rozwijanie 

świadomości ekologicznej i wrażliwości na los zwierząt , 

c) promocja dziedzictwa przyrodniczego regionu krasnostawskiego, 

d) wspieranie działań na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez promocję 

sterylizację, czipowanie psów oraz  adoptowanie bezdomnych zwierząt, 

e) wsparcie wolontariatu na rzecz ekologii i ochrony zwierząt. 

Z uwagi na fakt, że były to propozycje dość ważkie i pochodzące od przedstawicieli 

organizacji, które są zainteresowane prowadzeniem działań w wymienionym zakresie, 

uzgodniona z przedstawicielami w/w organizacji, część powyższych wniosków została 

zapisana w projekcie Programu w sposób nie wykraczający poza zadania samorządu 

powiatowego. 

Wieloletni 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, Wydział Oświaty, Kultury, 

Kultury Fizycznej i Turystyki i Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego  

w Krasnymstawie. Przedstawia zakres współpracy samorządu i aktywność organizacji 

pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych w obszarach objętych wsparciem 

finansowym udzielonym z budżetu Powiatu Krasnostawskiego oraz działaniami 

pozafinansowymi. 

W latach 2013-2016 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 dwanaście otwartych 

konkursów. Siedem z nich polegało na: prowadzeniu na terenie powiatu 

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


krasnostawskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 38 dzieci łącznie.  

Ponadto realizowane były zadania z ogłoszonych konkursów wieloletnich. 

Prowadzono na terenie powiatu krasnostawskiego Dom Pomocy Społecznej  

w Żułowie dla 70 osób niepełnosprawnych fizycznie (niewidomych kobiet) oraz jedną 

Placówkę Rodzinną im. św. Józefa w Tuligłowach dla 8 dzieci.  

Rokrocznie ogłaszano konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej. Łącznie cztery konkursy. Natomiast jeden konkurs 

dotyczył prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 

powiatu. 

2. Liczba złożonych ofert i liczba organizacji: łącznie złożono 58 ofert przez 56 

organizacji pozarządowych. Pięć ofert zostało odrzuconych ze względów formalnych. 

Cztery z nich dotyczyły nieodpłatnej pomocy prawnej, a jedna konkursu ofert na 

wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 

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

łącznie zawarto 46 umów z 45 organizacjami pozarządowymi.  

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

5. Wszystkie umowy zostały zrealizowane i żadna z nich nie została rozwiązana. 

6. Beneficjenci zrealizowanych zadań: - w zakresie pomocy społecznej, wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej - 474 osoby, w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej –4125 osób, a 815 osób w zakresie pomocy prawnej. Łącznie 5414 osób 

było beneficjentami zrealizowanych zadań. 

7. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach wygląda 

następująco:  

- w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 

 

L.p. Nazwa organizacji Wkład własny 

organizacji  w zł. 

Wielkość dotacji 

w zł. 

Uwagi 

1. Placówka rodzinna  

- Tuligłowy 

124 137,22 1 133 747,23  

2. Placówka rodzinna  

św. Józefa – Tuligłowy 

62 252,94 910 928,23  

3. Nasz Dom – Tuligłowy 527 298,23 3 521 174,68  

4. DPS dla niewidomych 

kobiet w Żułowie 

2 465 558,02 2 938 790,76  

 Łącznie w zakresie 

pomocy społecznej 

3 179 246,41 8 504 640,14  

     

 

 



 - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

L.p. Nazwa organizacji Wielkość dotacji w zł. 

2013r. 2014r. 2015r. 2016r. Razem 

1. GKS „RUCH”  

Izbica 

4000,00  3500,00 2500,00 10000,00 

2. UKS „Wodnik 

Krasnystaw”  

 4000,00 3500,00 2500,00 10000,00 

3. LMKS przy ZSP Nr 2 

w Krasnymstawie 

 4000,00 3500,00 3000,00 10500,00 

4. KMKS „Junior”  

w Krasnymstawie 

 2600,00 1600,00 2500,00 6700,00 

5. KS „Stowarzyszenie 

Krasnystaw Biega”  

 1000,00 1000,00 1500,00 3500,00 

6. PTTK 

Oddział/Krasnystaw 

3500,00 1400,00 2700,00 1500,00 9100,00 

7. UKS „Jedynka”  

w Krasnymstawie 

  3500,00 2000,00 5500,00 

8. Klub Piłki Siatkowej 

Krasnystaw  

4000,00   2000,00 6000,00 

9. LOT „ Krasnystaw- 

Wrota Roztocza„  

2500,00 1000,00  3000,00 6500,00 

10. KKS „Kinga” 

Krasnystaw  

4000,00 3000,00  3000,00 10000,00 

11. UKS „ Songo” 

Krasnystaw 

   1000,00 1000,00 

12. UKS „ Amicus” 

Łopiennik Górny 

   2500,00 2500,00 

13. GKS „ Hetman” 

Żółkiewka 

   1000,00 1000,00 

17. KKS Start 1944 

Krasnystaw 

4000,00 4000,00 2200,00  10200,00 

18. Krasnostawskie 

Stowarzyszenie 

Paralotniowe 

3000,00 1000,00   4000,00 

19. Stowarzyszenie 

Integracyjne „Winda” 

 2500,00   2500,00 

20. Stowarzyszenie 

„Dzieci z pasją” 

 2000,00   2000,00 

 Łącznie w zakresie 

kultury fizycznej 

25000,00 26500,00 21500,00 28000,00 101000,00 

 

- w zakresie pomocy prawnej 

L.p. Nazwa organizacji Wkład własny 

organizacji  w zł. 

Wielkość dotacji  

w zł. 

Uwagi 

1. OIC Poland 880,00 59052,11  

 Łącznie (prowadzenie 

punktu pomocy prawnej) 
 59052,11  



 

Łącznie na wszystkie dotacje dla organizacji pozarządowych w latach 2013–2016 Zarząd 

Powiatu przeznaczył łącznie: 8 664 692,25 (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt 

cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 25/100). Z czego 8 504 640,14 (słownie: 

osiem milionów pięćset cztery tysiące sześćset czterdzieści zł. 14/100) na zadania w zakresie 

pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

9. Organizacje pozarządowe nie złożyły żadnych ofert wspólnych w poszczególnych 

obszarach, jak również nie realizowano umów o partnerstwo. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu krasnostawskiego 

realizowana była 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. Funkcjonuje 

specjalna zakładka dla organizacji pozarządowych. Zamieszczano również 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 niezbędnych dokumentów). 

Promowano organizacje poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Starostwa oraz 

przekazywaniu do mediów różnego  rodzaju informacji z wydarzeń i działań podejmowanych 

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 


