
UCHWAŁA NR 35/20 
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2019 rok 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.); w związku z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. 
zm.) Zarząd Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 
2019 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego                             
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 
2019 rok Zarząd Powiatu, w terminie nie później niż do dnia 31 maja 2020 roku, przedkłada Radzie 
Powiatu Staszowskiego i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Zarząd Powiatu w Staszowie 
 
Przewodniczący Zarządu: Józef Żółciak 
 
Wicestarosta: Leszek Guzal 
 
Członkowie Zarządu: Janusz Bąk 
 
Krystyna Semrau 
 
Zbigniew Wiącek 
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SPRAWOZDANIE  

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU 

STASZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO ZA ROK 2019 
 

Roczny program współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2019 został uchwalony 29 listopada 2018 roku Uchwałą Rady Powiatu 

Staszowskiego Nr III/24/18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a 

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688). 

Celem programu było wyzwolenie potencjału aktywności obywatelskiej, 

wrażliwości społecznej, budowanie partnerstwa oraz wspieranie organizacji 

pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.  

Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników 

Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, 

jak również organizacji pozarządowych. Zarządzeniem Nr 32/2018 Starosty 

Staszowskiego z dnia 4 września 2018 roku zostały przeprowadzone konsultacje 

projektu „Rocznego programu współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2019 rok”. Organizacje pozarządowe mogły składać na formularzu opinie i uwagi do 

projektu Programu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, propozycja 

do projektu Programu. 

FORMY WSPÓŁPRACY 

Podstawowe formy współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami w 2019 

roku miały charakter pozafinansowy i finansowy.  

Współpraca o charakterze pozafinansowym: 

 Organizacje pozarządowe na bieżąco informowane były o wszelkich 

planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach. 

 Starostwo Powiatowe konsultowało z organizacjami pozarządowymi projekty 

aktów normatywnych dotyczących sfer współpracy (roczny program 

współpracy). 

 W ramach współpracy pozafinansowej organizacje miały możliwość przesyłać 

do Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą informacje na temat 

różnorodnych działań, które zamieszczane były na stronie internetowej 

Starostwa. 

 Sprawowano patronat Starosty Staszowskiego nad przedsięwzięciami 

realizowanymi przez organizacje przy realizacji zadań objętych programem. 

 Zapewniono organizacjom materiały promocyjne Powiatu (foldery, baner). 

 Organizacje pozarządowe mogły uzyskać w/w pomoc w Wydziale Promocji 

i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Staszowie.   

 

Załącznik do uchwały Nr 35/20

Zarządu Powiatu w Staszowie

z dnia 16 kwietnia 2020 r.
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Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadań 

publicznych. 

Współpraca o charakterze finansowym Starostwa Powiatowego w Staszowie  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego polegała głównie na wspieraniu realizacji zadań publicznych 

z udzieleniem dotacji zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, jak również z „Rocznym programem współpracy powiatu 

staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019”.  

W roku 2019 na realizację zadań publicznych objętych Rocznym Programem 

przeznaczono planowaną kwotę w wysokości 74 020,00 złotych. W wyniku zmian 

wprowadzonych w trakcie roku budżetowego, w budżecie powiatu na 2019 rok 

podmioty dotowane wykorzystały 267 373,00 złotych ze środków finansowych 

budżetu powiatu staszowskiego. 

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ 

 Z BUDŻETU POWIATU STASZOWSKIEGO  

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019 

Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Forma współpracy Kwota 

udzielonego 

dofinansowania 

Fundacja TOGATUS PRO 

BONO z siedzibą  

w Olsztynie                                                                                                                        

Powierzenie realizacji zadania publicznego w drodze 

otwartego konkursu ofert pn.: „Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu 

Staszowskiego w 2019 roku”. 

 

66 000,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Zespołów Artystycznych 

Kleks w Staszowie 

Udział formacji tanecznych „Kleks” w Mistrzostwach 

Świata WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION 

 

4 000,00 zł 

Stowarzyszenie Amazonek 

Ziemi Staszowskiej 

Organizacja wykładów dotyczących rehabilitacji 

fizycznej kobiet w trakcie i po chorobie raka piersi 

oraz radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej, jaką 

jest choroba nowotworowa 

1 000,00 zł 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną,  

Koło w Staszowie  

 

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: 

„Organizacja imprezy integracyjnej pn. Wystawa 

Plenerowa Twórczości Artystycznej Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną – Staszów 2019”. 

2 000,00 zł 

 

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: 

„Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej 

pn. Spotkanie Wigilijne członków Koła Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną w Staszowie i ich rodzin”. 

2 000,00 zł 

Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża  

w Staszowie 

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: 

„Mistrzostwa Pierwszej Pomocy” 
1 000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną,  

Koło w Staszowie 

Powierzenie realizacji zadania publicznego w drodze 

otwartego konkursu w zakresie pomocy społecznej 

polegającej na prowadzeniu dziennego powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu B                      

dla 24 niepełnosprawnych osób w Kurozwękach 

191 373,00 zł 

R a z e m: 267 373,00 zł 
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SUMA DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2019 ROKU: 267 373,00 zł  
PODSUMOWANIE 

Powiat staszowski współpracuje z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania żaden podmiot, który otrzymał 

dotację na realizację zadania publicznego w 2019 roku nie został wezwany do jej 

zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania. Współpraca 

Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W znacznym stopniu 

przyczyniły się do nawiązania pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi, a lokalnym samorządem. Współpraca realizacji była w kilku 

obszarach, głównie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w trybie 

uproszczonym (pozakonkursowym) oraz powierzenie realizacji zadania publicznego 

poprzez otwarte konkursy ofert na zadania:  

1. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu 

staszowskiego,  

2. prowadzenie dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B                              

w Kurozwękach, co jest zgodne z art.25 ust.1 i ust.4 ustawy o pomocy społecznej, 

w którym mowa, iż organy administracji samorządowej mogą zlecać realizację 

zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o 

których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 tej 

ustawy prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej. 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Powiatu  

w formie informacji do dnia 31 maja 2020 roku. Sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok 2019 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na stronie internetowej Starostwa: www.staszowski.eu 

 

PODSUMOWANIE OGÓLNE W 2019r.: 

 Przyznano 7 dotacji podmiotom, z którymi zawarto 7 umów. 

 5 organizacji pozarządowych współpracowało z powiatem poprzez realizację 

zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności. 

 Przekazano i wykorzystano: 267 373,00 zł 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.); w związku z art. 5a ust. 3  ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Staszowie realizuje obowiązek ustawowy w postaci
przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu
Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2019 rok.
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