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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, 

Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki i Wydział Organizacyjny 

Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Przedstawia ono 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 2018 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 dwa otwarte 

konkursy. Pierwszy z nich dotyczył prowadzenia punktu świadczenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu, zaś kolejny dotyczył 

wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej w powiecie krasnostawskim w 2018 roku. 

Ponadto realizowane były zadania z ogłoszonych konkursów wieloletnich. 

Prowadzono na terenie powiatu krasnostawskiego Dom Pomocy Społecznej  

w Żułowie dla 73 osób niepełnosprawnych fizycznie, jedną Placówkę Rodzinną  

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

im. s. Longiny Trudzińskiej w Tuligłowach dla 8 dzieci, oraz „Nasz DOM”  

im. bł. E. Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP  

w Tuligłowach dla 30 dzieci.  

2. Liczba złożonych ofert i liczba organizacji: łącznie złożono 9 ofert przez  

9 organizacji pozarządowych, o 3 więcej niż w roku poprzednim. Wszystkie 

dotyczyły nieodpłatnej pomocy prawnej. 

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

organizacji: łącznie zawarto 16 umów z 16 organizacjami pozarządowymi.  

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


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 – 56 osób, natomiast w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej – co najmniej 1000 osób. Ponadto  

w zakresie pomocy prawnej – 678 osób. Łącznie 1734 osoby.  

W roku poprzednim było to 1701 osób. 

7. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach: 

 

L.p. Nazwa organizacji pomocy 

społecznej 

Wkład własny 

organizacji  w zł. 

Wielkość 

dotacji w zł. 

Uwagi 

1. Placówka rodzinna  

- Tuligłowy 

13 699,48 260 288,12  

2. Placówka rodzinna  

św. Józefa - Tuligłowy 

15 242,17 262 180,64  

3. Nasz Dom - Tuligłowy 62 221,15 1 182 201,76  

4. DPS dla niewidomych kobiet  

w Żułowie 

1 478 240,44 918 901,00  

 Łącznie w zakresie pomocy 

społecznej 

1 569 403,24 2 623 571,52  

 

W kategorii działań dotyczących wspierania realizacji zadań publicznych  

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w powiecie krasnostawskim na 2018 

rok. Do konkursu zgłoszonych zostało 12 ofert spełniających warunki określone  

w ogłoszeniu. Komisja dokonała kolejno analizy poszczególnych ofert  

i stwierdziła, że 11 ofert spełniło wymogi formalne przewidziane przepisami oraz 

były poprawne merytorycznie. 

 

L.p. Nazwa organizacji z zakresu 

kultury fizycznej i rekreacji 

Wnioskowana 

kwota w zł. 

Wielkość 

dotacji w zł. 

Uwagi 

1. LMKS przy ZSP Nr 2  

w Krasnymstawie 

5 000,00 3 600,00  

2. Stowarzyszenie Wspólny 

Krasnystaw 

8 600,00 1 000,00  

3. UKS Jedynka w Krasnymstawie 4 000,00 3 300,00  

4. KS Frassati w Fajsławicach 4 945,00 3 300,00  

5. UKS Wodnik w Krasnymstawie 4 690,00 2 300,00  

6. GKS RUCH w Izbicy 5 000,00 3 300,00  

7. Stowarzyszenie Dzieci z Pasją w 

Krasnymstawie 

12 081,00 1 000,00  

8. KKS Kinga Krasnystaw 

w Krasnymstawie 

5 000,00 3 200,00  

9. Stowarzyszenie CARPE DIEM 

Krasnystaw 

3 480,00 1 000,00  



10. Klub Taekwondo Sokół 

w Krasnymstawie  

4 900,00 3 000,00  

11. UKS Orlęta  

w Krasnymstawie 

4 000,00 2 000,00  

 Łącznie w zakresie kultury 

fizycznej i rekreacji 

61 696,00 27 000,00  

 

W zakresie prowadzenia jednego punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy 

prawnej: 

 

L.p. Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej 

Wkład własny 

organizacji  w zł. 

Wielkość 

dotacji w zł. 

Uwagi 

1. OIC Poland 700,00 60 725,88  

 Łącznie prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej 

700,00 60 725,88  

Zestawienie sumaryczne: 

L.p. Rodzaj organizacji pożytku 

publicznego  

Wielkość dotacji w zł. Uwagi 

1. Organizacje pomocy społecznej 2 623 571,52  

2. Organizacje z zakresu kultury 

fizycznej i rekreacji 

27 000,00  

3. Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

60 725,88  

 RAZEM: 2 711 297,40  

 

Łącznie na wszystkie dotacje dla organizacji pozarządowych Zarząd Powiatu 

przeznaczył: 2 711 297,40zł (słownie: dwa miliony siedemset jedenaście tysięcy 

dwieście dziewięćdziesiąt siedem zł. 40 groszy). 

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. Na stronie www powiatu funkcjonuje specjalna 

zakładka dla organizacji pozarządowych. 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 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 oraz 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 konkurencyjności 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: 

Tomasz Kliszcz 


