Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017.
Rada Powiatu Dębickiego dnia 29 listopada 2016 roku uchwałą nr XXVII.170.2016
przyjęła Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok
2017, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450).
W ramach realizacji Programu, Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 320/2017
z dnia 3 lutego 2017 roku ogłosił I Otwarty Konkurs Ofert na przygotowanie i realizację
zadań publicznych w zakresie:
1) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w tym
organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadań związanych
z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji
imprez o charakterze patriotycznym,
2) upowszechniania turystyki, sportu i kultury fizycznej, w tym organizacji sportowych
imprez masowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna
imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
Dębickiego,
3) ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5) promocji i organizacji wolontariatu,
6) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) działań na rzecz lokalnej przedsiębiorczości,
8) działania na rzecz upowszechniania zasad prawa ruchu drogowego i wspierania
bezpieczeństwa publicznego.
W drodze I Otwartego Konkursu Ofert wybrano 22 podmioty. Dotację przekazano:
Zadanie nr 1: Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – w tym organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja
zadań związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy
organizacji imprez o charakterze patriotycznym.
1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Dębicy- nazwa zadnia: Polonia
Semper Fidelis – wysokość dotacji - 4000 zł
2. Stowarzyszenie „Millenium –Brzeźnica 2007” nazwa zadania: Impreza KulturalnoRekreacyjna: „Wielkie zawody, Małych Strażaków” – wysokość dotacji – 3490 zł
3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynienazwa zadania– Organizacja Koncertu muzyki chrześcijańskiej z udziałem dzieci i młodzieży
z terenu powiatu dębickiego- wysokość dotacji - 3500 zł
4. Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom
„Jutrzenka”- nazwa zadnia: „Życie to nie gra” – wysokość dotacji - 3195 zł
5. Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”-nazwa zadania: Dyskusyjny Klub Filmowy- wysokość
dotacji- 2000 zł .

Zadanie nr 2: Upowszechnianie turystyki, sportu i kultury fizycznej, w tym organizacja
sportowych imprez masowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa
organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego.
1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynienazwa zadania: Kolonia letnia dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych z powiatu dębickiego
– wysokość dotacji – 3000 zł
2. Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” nazwa zadania: Jesienny bieszczadzki górski rajd pieszy
- wysokość dotacji – 3000 zł
3. Klub Sortowy „Chemik” Pustków- nazwa zadania: III Memoriał Pływacki im. Jana Pawła
II w XII rocznicę śmierci- wysokość dotacji – 2980 zł
4. Stowarzyszenie Autonomiczna Szkółka Piłkarska Młodzieży KS Wisłoka Dębica-Festyn
Sportowy „Łączy nas piłka”- wysokość dotacji – 2965 zł
5. Klub Biegacza Maratończyk Dębica-nazwa zadania: Zadanie związane
z upowszechnianiem sportu - wysokość dotacji – 3000 zł
6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki-Dębica-Korzeniowski.pl- nazwa
zadania: „Szybciej, wyżej, dalej” - wysokość dotacji – 2500 zł.
Zadanie nr 3: Ochrona, profilaktyka i promocji zdrowia.
1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynienazwa zadnia: Senior pełen życia, aktywności, mądrości– wysokość dotacji – 2000 zł
2. Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”- nazwa zadania: Festiwal zdrowego jedzenia i
gotowania - wysokość dotacji – 2000 zł
3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości” w Pustyni- nazwa zadania: Z
babcinego przepiśnika- wysokość dotacji – 2000 zł.
Zadanie nr 4: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
1. Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych przy I Liceum Ogólnokształcącym
w Dębicy-nazwa zadania: Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny „Na srebrnym globie”wysokość dotacji – 3000 zł
2. Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”- nazwa zadania: „Warsztaty szybowcowe”- wysokość
dotacji- 3000 zł.
Zadanie nr 5: Promocja i organizacja wolontariatu.
1. Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II w Dębicy-nazwa zadania:
„Pola nadziei” – wysokość dotacji – 2000,00 zł
2. Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu-nazwa zadania: Kolory wolontariatu-lubię to –
wnioskowana kwota 4250,00 zł – wysokość dotacji –2310,00zł
3. Stowarzyszenie „ Z dziećmi- dla dzieci” w Nagawczynie- nazwa zadania: Rok 2017,
rokiem woluntarystycznej działalności dzieci i młodzieży Gminy Dębica– wysokość dotacji –
4190,00 zł.

Zadanie nr 6: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
1. Stowarzyszenie dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar”- nazwa
zadania: Karuzela barw i słów – przyznana dotacja- 3.000,00 zł
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia „Z Potrzeby Serca”nazwa zadania: Radosny Dzień Dziecka– przyznana dotacja- 3.000,00 zł.
Zadanie nr 7: Działania na rzecz lokalnej przedsiębiorczości.
Brak złożonych ofert.
Zadanie nr 8: Działania na rzecz upowszechniania zasad prawa ruchu drogowego i
wspierania bezpieczeństwa publicznego.
1. Stowarzyszenie „Zasowianki”- nazwa zadania: Kurs bezpieczeństwa od maluszka do
staruszka – przyznana dotacja- 2.300,00 zł
Z ogólnej kwoty 76 500,00 zł w I Otwartym Konkursie Ofert przyznano dotacje na
kwotę 62 430 ,00 zł.
Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 365/2017 z dnia 23 maja 2017 r., w dniu 23
maja 2017 roku ogłosił II Otwarty Konkurs Ofert na przygotowanie i realizację zadań
publicznych.
Przedmiotem konkursu były następujące zadania:
1) obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 2017/2018,
2) organizacja systematycznych zajęć dydaktycznych, dydaktyczno-wychowawczych,
wyrównawczych, ogólnodostępnych dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu dębickiego w roku szkolnym 2017/2018
3) organizacja konferencji, wykładów, konkursów z zakresu nauki, edukacji, oświaty i
wychowania
4) organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
5) organizacja imprez, szkoleń, konferencji, konkursów propagujących i promujących
zdrowie
6) organizacja w powiecie dębickim imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub
ponadlokalnym oraz imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży
7) organizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

W drodze II Otwartego Konkursu Ofert wybrano 8 podmiotów. Dotację przekazano:
Zadanie nr 1: Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 2017/2018.
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dębicy – nazwa zadania: Obsługa organizacyjna
imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu
dębickiego w roku szkolnym 2017/2018- wysokość dotacji 19.000,00 zł.
Zadanie nr 2: Organizacja systematycznych zajęć dydaktycznych, dydaktyczno –
wychowawczych, wyrównawczych,
ogólnodostępnych dla wszystkich uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 2017/2018.
1. Katolickie Centrum Edukacji „KANA” w Dębicy-nazwa zadania: Organizacja zajęć
edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu
dębickiego w roku szkolnym 2017/2018 - wysokość dotacji 80.000,00 zł.
Zadanie nr 3: Organizacja konferencji, wykładów, konkursów z zakresu nauki, edukacji,
oświaty i wychowania.
1. Fundacja Pro Europae Bono w Dębicy-nazwa zadania: Organizacja konferencji,
wykładów, konkursów z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania - wysokość
dotacji 3.000,00 zł.
Zadanie nr 4: Organizacja imprez, festynów, wycieczek dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, w tym organizacja zajęć dla dzieci autystycznych.
1. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicynazwa zadania: Organizacja wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych, w tym
autystycznych, z rehabilitacją w formie onoterapii - wysokość dotacji 2.700,00 zł.
Zadanie nr 5: Organizacja imprez, szkoleń, konferencji, konkursów propagujących
i promujących zdrowie.
1. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Dębicy- nazwa zadania: Konkurs dla
młodzieży szkolnej „Potrzebna krew-twoja także”- wysokość dotacji 1.500,00 zł
2. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy- nazwa zadania: Na zdrowie wysokość dotacji 500,00 zł.
Zadanie nr 6: Organizacja w powiecie dębickim imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub
ponadlokalnym oraz imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.
1. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy- nazwa zadania: Przygoda z tradycjąśladami Sądecczyzny - wysokość dotacji 2.555,00 zł.
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1. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta - Gmina Dębica”-nazwa zadania: Taniec górą - wysokość
dotacji 3.815,00 zł
W drugiej edycji konkursu wpłynęło 14 ofert. 8 podmiotom przyznano na realizację w/w
zadań kwotę 113 070,00 złotych ( w tym: Katolickie Centrum Edukacji „KANA”
w Dębicy do wykorzystania 29 000,00 zł w 2017 r. i 51 000,00 zł w 2018 r. oraz
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dębicy 9 500 zł do wykorzystania w 2017 r i
9500 zł do wykorzystania w 2018 r. )
Powiatowe Centrum Rodzinie w Dębicy zrealizowało w 2017 roku zadanie publiczne
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r. pt. Zorganizowanie
szkolenia dla rodzin zastępczych „Rodzina zastępcza jako przejściowa forma opieki” a także
szkolenia dla koordynatorów piczy zastępczej ‘Koordynator- partner rodziny zastępczej” –
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”. Kwota dotacji: 13 830,00
zł.
Tryb pozakonkursowy:
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadania publicznego wpłynęła 1 oferta:
- Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, nazwa zadania: „Konkurs Wolontariusz roku 2017
Powiatu Dębickiego”, któremu przyznano kwotę 5000 zł.
Na realizację w/w zadań Powiat Dębicki wyasygnował łącznie kwotę 189 330,00 zł w trybie
konkursowym oraz 5000 zł w trybie pozakonkursowym.
Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 287/2016 z dnia 27 października 2016 r.,
działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznym i wolontariacie (Dz.U.2018 poz.450) oraz na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2017
poz. 2030), w dniu 28 października 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na przygotowanie
i realizację zadań publicznych Powiatu Dębickiego w zakresie: Udzielania nieodpłatnych
porad prawnych na terenie Powiatu Dębickiego w 2017 r.
W ramach konkursu wpłynęło 40 ofert.

Do realizacji zadań wybrano:
1. Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont” „Prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. na terenie Powiatu Dębickiego – punkt w Gminie
Pilzno”
2. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich AKTA „Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2017 r. na terenie Powiatu Dębickiego – punkt w Gminie Żyraków”
3. Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon „Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2017 r. na terenie Powiatu Dębickiego – punkt w Gminie Czarna”.

Na realizację powyższych zadań przeznaczono z dotacji wojewody kwotę: 182 177,64 zł.
Ogółem w roku 2017 zrealizowano 35 zadań.
Zgodnie z określonymi w umowach terminami dla poszczególnych zadań, organizacje
pozarządowe złożyły w Starostwie Powiatowym w Dębicy sprawozdania merytoryczne
oraz finansowe podjętych zadań. Zostały one zrealizowane w sposób właściwy i celowy.

