Załącznik do uchwały nr 412/2021
Zarządu Powiatu Dębickiego
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU DĘBICKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2020
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Jednym z podstawowych zadań Powiatu Dębickiego jest jak najlepsze zaspokojenie
zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Samorząd Powiatu realizuje swoje
zadania między innymi poprzez kształtowanie rozwoju społeczności lokalnych. Funkcje te Powiat
realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, skupiającymi aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego
środowiska.
Powiat Dębicki powyższe zadania realizuje poprzez wypełnianie postanowień ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która reguluje
generalne zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą
formy współpracy między organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi
dotyczą głównie wspierania realizacji zadań publicznych, wzajemnego informowania się
o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich zharmonizowania, jak również
konsultowania aktów normatywnych w przypadku dziedzin działalności statutowej organizacji.
W celu określenia czytelnych podstaw wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy
publicznej a organizacjami III sektora samorząd Powiatu Dębickiego po konsultacjach społecznych
co roku uchwala program współpracy, który stanowi istotny element lokalnej polityki społecznej
i finansowej. Konsultacje polegają przede wszystkim na skierowaniu projektu Programu do
zaopiniowania przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, upublicznieniu na stronie
internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Konkretne ramy współpracy zostały ujęte w Programie w formie szczegółowych zakresów
i wytycznych, takich jak:
• cele główne oraz szczegółowe współpracy,
• zasady współpracy,
• przedmiot i zakres współpracy,
• formy współpracy,
• priorytety w realizacji zadań publicznych,
• okres realizacji programu,
• sposób realizacji programu,
• wysokość środków planowanych na realizację programu,
• sposób oceny realizacji programu i przebieg konsultacji,
• tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.
Zgodnie z wytycznymi ustawodawcy na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu Dębickiego
dnia 27 listopada 2019 r. uchwałą nr XIV.113.2019 przyjęła Program Współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2020.

Strona |3

W ramach realizacji Programu Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 204/2020 z dnia
22 stycznia 2020 roku ogłosił I OTWARTY KONKURS OFERT 2020 na przygotowanie i realizację zadań
publicznych w zakresie:
1) ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,
2) upowszechniania turystyki – turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
3) 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,
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w tym organizacji sportowych imprez masowych
o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół
podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego,
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6) promowania i organizowania wolontariatu,
7) działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
W I OKO z ogólnej kwoty 89 000 zł, przyznano dotacje na kwotę 66 250 zł. Realizację zadań
publicznych powierzono 24 oferentom:
Zadanie nr 1: Zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w zakresie organizacji
festiwalu o zasięgu ponadlokalnym, warsztatów dla młodzieży, imprez kulturalnych i festynów
o charakterze masowym dla mieszkańców powiatu dębickiego.
1.
2.

3.
4.

5.

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” w Dębicy, nazwa zadania: Organizacja
przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, wysokość dotacji 3 800 zł.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie, nazwa
zadania: Organizacja V Edycji Koncertu Cecyliańskiego w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Dębicy-Latoszynie, wysokość dotacji 3 800 zł.
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, nazwa
zadania: IV Festiwal Piosenki im. Zbigniewa Warchoła, wysokość dotacji 3 800 zł.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, nazwa zadania: „Historia wokół nas – rajd gwieździsty z odsłonięciem tablicy informacyjnej w Kleciach, wysokość dotacji 3 000 zł, zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji 94,12 zł.
Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, nazwa zadania: Warsztaty taneczne dla członków Zespołu
Pieśni i Tańca „Mali Igloopolanie”, wysokość dotacji 2 400 zł.

Zadanie nr 2: Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.
1.

Gminna Akademia Piłkarska Gminy Dębica Chemik Pustków, nawa zadania: VI Memoriał Pływacki połączony z Biegową Sztafetą Papieską im. Jana Pawła II w XV Rocznicę Jego Śmierci, wysokość dotacji 2 950 zł.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz, nazwa zadania: Organizacja w powiecie dębickim
imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, wysokość dotacji 3 000 zł.
Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” w Dębicy, nazwa zadania: Organizacja
w powiecie dębickim imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz imprez
turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, wysokość dotacji 3 000 zł.
Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy, nazwa zadania: Jesienny górski rajd pieszy – Bieszczady, wysokość dotacji 3 000 zł.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie, nazwa
zadania: Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu dębickiego Kolonia letnia – Trójmiasto 2020 „Poznajemy dzieje i historię pomorza”, wysokość dotacji
3 000 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „KĘPA” w Dębicy, nazwa zadania: Organizacja w powiecie dębickim
imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz imprez turystycznych
i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, wysokość dotacji 3 000 zł.
Ludowy Klub Sportowy Paszczyniak, nazwa zadania: II Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Starosty Powiatu Dębickiego, wysokość dotacji 3 000 zł.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki „Dębica” Korzeniowski.pl, nazwa zadania:
„SZYBCIEJ – WYŻEJ – DALEJ – sportowy wyścig po zdrowie”, wysokość dotacji 2 000 zł.
Ludowy Klub Sportowy Paszczyniak, nazwa zadania: Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci
i młodzieży, wysokość dotacji 2 000 zł.

Zadanie nr 3: Zadania związane z promowaniem ochrony zdrowia.
1.
2.
3.
4.

5.

Koło Gospodyń Wiejskich Mieszkańców Dęborzyna i Zagórza w Zagórzu, nazwa zadania:
„Dbajmy o wzrok naszych dzieci”, wysokość dotacji 2 000 zł.
Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach Bogusz, nazwa zadania: Prozdrowotny Piknik Rodzinny
„W zdrowym ciele zdrowy duch”, wysokość dotacji 700 zł.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie, nazwa
zadania: „Senior Pełen Pasji”, wysokość dotacji 2 000 zł.
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym z mózgowym porażeniem dziecięcym „MOŻEMY
WSZYSTKO” w Dębicy, nazwa zadania: Nauczmy się zdrowo i dietetycznie gotować, wysokość
dotacji 2 000 zł.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich Otoczenia „Z potrzeby serca”
w Dębicy, nazwa zadania: Zdrowe grillowanie darów jesieni, wysokość dotacji 1 300 zł.

Zadanie nr 4: Zadania związane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem.
1.

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, nazwa zadania: Zajęcia laboratoryjne w ramach projektu
ScoolLab w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w Genewie, wysokość dotacji
3 000 zł.
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2.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich Otoczenia „Z potrzeby serca”
w Dębicy, nazwa zadania: II Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa „AUTYZM – łatwo powiedzieć, trudniej żyć”, wysokość dotacji 3 000 zł.

Zadanie nr 5: Zadania związane z promowaniem i organizacją wolontariatu.
1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach Bogusz, nazwa zadania: „Wolontariat sposobem na
spędzenie wolnego czasu” wśród Dziecięcej Drużyny Pożarniczej „Ogniki” w Siedliskach Bogusz,
wysokość dotacji 4 500 zł.

Zadanie nr 6: Zadania związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie
organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
1.
2.

Fundacja PRO ALIA z/s w Rzeszowie, nazwa zadania: Czas na aktywność, wysokość dotacji
3 000 zł.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich Otoczenia „Z potrzeby serca”
w Dębicy, nazwa zadania: Dzień Rodziny – Teraz My, wysokość dotacji 3 000 zł.

W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanej
przez koronawirusa (COVID-19) oraz związanymi z tym obostrzeniami i ograniczeniami Powiat
Dębicki podjął szereg działań umożliwiających realizację zadań publicznych podmiotom
wyłonionym w I OKO. W tym celu dokonane zostały zmiany w umowach dotacyjnych, organizacje
zostały poproszone o przełożenie terminów wydarzeń oraz realizację działań w inny sposób, niż
założony w ofercie. Poszczególne zmiany do umów w formie aneksów uregulowały zasady, wedle
których oferenci zrealizowali zadania publiczne w czasie epidemii koronawirusa.
W poniższym układzie tabelarycznym przedstawiono podmioty, którym udzielono dotacji
w I OKO (w zestawieniu nie uwzględniono umów rozwiązanych, wykazano udzielone dotacje
pomniejszone o środki zwrócone na rachunek powiatu do dnia 31.12.2020 r.).
L.p.
1

Nazwa podmiotu i tytuł zadania publicznego
Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”
w Dębicy
„Organizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym
i ponadlokalnym”

Liczba
beneficjentów
dzieci z klas od III do
VIII z Placówki
Wsparcia Dziennego
„Promyki Nadziei”,
młodzież z
wolontariatu, Kółka
Misyjnego oraz
chętni wolontariusze
z klas licealnych ZSE
i ZS nr 2 w Dębicy

Wysokość
dotacji
3 800 zł
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2

3

4

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy
„IV Festiwal Piosenki im. Zbigniewa Warchoła”
Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej
„Historia wokół nas – rajd gwieździsty z odsłonięciem tablicy
informacyjnej w Kleciach
Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy

22 osoby
niepełnosprawne

3 800 zł

uczniowie starszych
klas, nauczyciele,
przedstawiciele
władz, mieszkańcy
35

2 905,88 zł

30

3 000 zł

51

3 000 zł

50

3 800 zł

160

3 000 zł

80

3 000 zł

60

2 000 zł

20

2 000 zł

35

2 000 zł

8

2 000 zł

12

3 000 zł

2 400 zł

„Warsztaty taneczne dla członków Zespołu Pieśni i Tańca
„Mali Igloopolanie”
5

Ochotnicza Straż Pożarna Dębica-Kędzierz

„Organizacja w powiecie dębickim imprez sportowych
o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz imprez
turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży”
6

7

8

9

10

11
12

13

14

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”
w Dębicy
„Organizacja w powiecie dębickim imprez sportowych
o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz imprez
turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży”
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Dębicy-Latoszynie
Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z terenu powiatu dębickiego Kolonia letnia-Trójmiasto 2020
„Poznajemy dzieje i historię pomorza”
Uczniowski Klub Sportowy „KĘPA” w Dębicy
„Organizacja w powiecie dębickim imprez sportowych
o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz imprez
turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży”
Ludowy Klub Sportowy Paszczyniak
II Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu
Dębickiego
Międzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki „Dębica”
Korzeniowski.pl
„SZYBCIEJ – WYŻEJ – DALEJ – sportowy wyścig po zdrowie”
Ludowy Klub Sportowy Paszczyniak
„Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży”
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Dębicy-Latoszynie
„Senior Pełen Pasji”
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym z mózgowym
porażeniem dziecięcym „MOŻEMY WSZYSTKO” w Dębicy
„Nauczmy się zdrowo i dietetycznie gotować”
Fundacja PRO ALIA z/s w Rzeszowie
„Czas na aktywność”
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15

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich
Otoczenia „Z potrzeby serca” w Dębicy
„Dzień Rodziny – Teraz My”

83

Kwota dotacji przekazana w I OKO

3 000 zł

42 705,88 zł

W dniu 25 czerwca 2020 roku Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 279/2020 z dnia
25 czerwca 2020 r. ogłosił II OTWARTY KONKURS OFERT 2020 na przygotowanie i realizację zadań
publicznych w zakresie:
1) promowania i organizowania wolontariatu,
2) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) organizacji zajęć dla dzieci autystycznych,
4) 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,
5) upowszechniania turystyki – turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w tym organizacji imprez sportowych
o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół
podstawowych i ponadpodstawowych powiatu dębickiego,
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
W drodze II Otwartego Konkursu Ofert wybrano 7 ofert. Dotacje przekazano następującym
podmiotom:
Zadanie nr 1: Zadania związane z promowaniem i organizacją wolontariatu.
1. Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy, nazwa zadania: Zorganizowanie „Gali Wolontariatu
Powiatu Dębickiego 2020”, wysokość dotacji 4 500 zł.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach Bogusz, nazwa zadania: „Wolontariat sposobem na
spędzenie wolnego czasu”, kwota dotacji 4 500 zł.
Zadanie nr 2: Zadania związane z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie
organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Nie złożono ofert.
Zadanie nr 3: Zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w zakresie organizacji
imprez, kulturalnych, festynów dla mieszkańców powiatu dębickiego.
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie, nazwa zadania: Kultura ludowa w Powiecie Dębickim – ocalić od zapomnienia, kwota dotacji 6 100 zł.
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Zadanie nr 4: Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie, nazwa zadania: Zostań na wsi z OSP Zawada, kwota dotacji 2 100 zł, zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji 0,01 zł.
2. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dębicy, nazwa zadania Obsługa organizacyjna imprez
sportowych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego w roku
szkolnym 2020/2021, wysokość dotacji 19 000 zł, zwrot 6 601,94 zł.
Zadanie nr 5: Zadania związane z nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem.
1. Katolickie Centrum Edukacji „Kana” w Dębicy, nazwa zadania: Organizacja systematycznych zajęć dydaktycznych, dydaktyczno-wychowawczych, wyrównawczych, ogólnodostępnych dla
wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego w roku szkolnym
2020/2021, wysokość dotacji 87 250 zł.
2. Fundacja PRO EUROPAE BONO, nazwa zadania: Organizacja wykładów dla słuchaczy Dębickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wysokość dotacji 3 000 zł.
Poniższy układ tabelaryczny przedstawia podmioty, którym udzielono dotacji w II OKO
(w zestawieniu wykazano udzielone dotacje pomniejszone o środki zwrócone na rachunek
powiatu do dnia 31.12.2020 r.).
L.p.

Nazwa podmiotu i tytuł zadania publicznego

1

Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy
Zorganizowanie „Gali Wolontariatu Powiatu Dębickiego
2020”

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach Bogusz
„Wolontariat sposobem na spędzenie wolnego czasu”
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Dębicy-Latoszynie
Kultura ludowa w Powiecie Dębickim – ocalić od
zapomnienia
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie
Zostań na wsi z OSP Zawada
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dębicy
Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół
podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych powiatu
dębickiego w roku szkolnym 2020/2021

3

4
5

Liczba
beneficjentów
18 zgłoszeń
konkursowych,
2000
wyświetleń
materiału dot.
gali
80

Wysokość
dotacji
4 500 zł

500

6 100 zł

46

2 099,99 zł

333

12 398,06 zł

4 500 zł
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6

7

Katolickie Centrum Edukacji „Kana” w Dębicy
Organizacja systematycznych zajęć dydaktycznych,
dydaktyczno-wychowawczych, wyrównawczych,
ogólnodostępnych dla wszystkich uczniów szkół
ponadpodstawowych powiatu dębickiego w roku szkolnym
2020/2021
Fundacja PRO EUROPAE BONO
Organizacja wykładów dla słuchaczy Dębickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Kwota dotacji przekazana w II OKO

102

87 250 zł

167

3 000 zł

119 848 05 zł

Z ogólnej kwoty 139 000 zł w II Otwartym Konkursie Ofert 2020 przyznano dotacje na kwotę
119 848,05 zł.
Zarząd Powiatu Dębickiego uchwałą nr 336/2020 z dnia 21 października 2020 r. ogłosił
III OTWARTY KONKURS OFERT 2020 na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego
na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu
dębickiego w 2021.
Przedmiotem konkursu były następujące zadania:
1) „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021
roku, usytuowanego w Gminie Czarna na terenie Powiatu Dębickiego”, o którym mowa
w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej.
2) „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021
roku, usytuowanego w Gminie Pilzno na terenie Powiatu Dębickiego”, o którym mowa
w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej.
3) „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021
roku, usytuowanego w Gminie Żyraków na terenie Powiatu Dębickiego”, o którym mowa
w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej.
W drodze III Otwartego Konkursu Ofert 2020 dotacji udzielono Stowarzyszeniu „Sursum Corda”
z siedzibą w Nowym Sączu na realizację zadań w zakresie:
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Zadanie nr 1: „Prowadzenie punktu, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
w 2021 r., usytuowanego w Gminie Czarna na terenie Powiatu Dębickiego oraz realizacja zadań
z zakresu edukacji prawnej i mediacji”, kwota dotacji: 63.360,00 zł.
Zadanie nr 2: „Prowadzenie punktu, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
w 2021 r., usytuowanego w Gminie Pilzno na terenie Powiatu Dębickiego oraz realizacja zadań
z zakresu edukacji prawnej i mediacji”, kwota dotacji: 63.360,00 zł.
Zadanie nr 3: „Prowadzenie punktu, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
w 2021 r., usytuowanego w Gminie Żyraków na terenie Powiatu Dębickiego oraz realizacja zadań
z zakresu edukacji prawnej i mediacji”, kwota dotacji: 63.360,00 zł.
Na realizację powyższych zadań przeznaczono z dotacji wojewody kwotę 190 080 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 wpłynęły 2 oferty:
1) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich Otoczenia „Z Potrzeby Serca” w Dębicy, nazwa zadania „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”– stowarzyszenie wycofało ofertę.
2) Stowarzyszenie „Akademia Małego Strażaka” z/s w Dębicy, liczba beneficjentów: 200, wysokość
dotacji 4 700 zł.
Na realizację zadań w ramach I i II Otwartego Konkursu Ofert Powiat Dębicki wyasygnował łącznie
kwotę 162 553,93 zł w trybie konkursowym oraz 4 700 zł w trybie pozakonkursowym.
Ogółem w roku 2020 zrealizowano 26 zadań
Zgodnie z określonymi w umowach terminami dla poszczególnych zadań organizacje
pozarządowe złożyły w Starostwie Powiatowym w Dębicy sprawozdania częściowe i końcowe
z realizacji podjętych zadań. Na podstawie przyjętego planu kontroli pracownicy Wydziału Kultury,
Turystyki, Sportu i Promocji w 2020 r. dokonali kontroli dwóch podmiotów w związku z realizacją
zleconych przez Powiat Dębicki zadań publicznych.
Zadania z zakresu promocji ochrony zdrowia są nadzorowane i rozliczne przez pracownika
Wieloosobowego Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Zdrowia.
Zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji
prawnej na terenie powiatu dębickiego w 2021 (wyłonione w III Otwartym Konkursie Ofert)
rozlicza i nadzoruje Wydział Organizacyjny i Nadzoru Inwestycyjnego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w 2020 roku w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi ze środków powiatu nie wydatkowało żadnych środków
finansowych.

S t r o n a | 11

PODSUMOWANIE
Roczny Program Współpracy jest niewątpliwie najważniejszym narzędziem współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi. Jego istotą jest nawiązanie dialogu pomiędzy lokalnym
samorządem a III sektorem oraz określenie wzajemnych relacji w rocznej perspektywie. Jako
dokument programowy określa zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej
wobec sektora pozarządowego.
Uchwalany przez Radę Powiatu Dębickiego Program współpracy jest każdorazowo
poddawany konsultacjom oraz przedkładany Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego do
zaopiniowania.
Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie
komórki organizacyjne Urzędu. Na każdym etapie jego uchwalania i realizacji pracownicy Starostwa
Powiatowego są otwarci na współpracę, a także służą radą i wsparciem dla organizacji
pozarządowych, które wielokrotnie zwracają się z prośbą o wyjaśnienia oraz pomoc w kwestiach
sprawozdawczości. Urzędnicy uczestniczą również regularnie w specjalistycznych szkoleniach, by
jeszcze lepiej wypełniać obowiązki wynikające z ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych.
Ponadto Powiat Dębicki prowadzi rozległe wsparcie pozafinansowe organizacji m.in.
w zakresie informacyjnym oraz doradczym. Na stronie internetowej www.powiatdebicki.pl oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej jednostki znajdują się zakładki dedykowane organizacjom
pozarządowym. Treści dotyczące III sektora znajdują się także w zakładce Wydziału Kultury,
Turystyki, Sportu i Promocji, który koordynuje współpracę w tym zakresie. Informacje zamieszczane
na wymienionych stronach to m.in.: wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie
powiatu dębickiego, bieżące informacje dotyczące III sektora, ogłoszenia o otwartych konkursach
ofert i ich rozstrzygnięciach, informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych oraz terminy
składania wniosków i wzory obowiązujących formularzy.
Ponadto na stronie internetowej powiatu, a także w mediach społecznościowych regularnie
zamieszczane są informacje przekazywane przez organizacje pozarządowe, dotyczące ich
działalności, podejmowanych inicjatyw czy prowadzonych zadań publicznych.
Wspólne podejmowanie przedsięwzięć i wspólna realizacja Programu Współpracy na rok
2020 z pewnością przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Mimo panujących
obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa Powiat Debicki dołożył wszelkich starań, by
umożliwić organizacjom realizację zadań w możliwym i bezpiecznym zakresie.
Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane i przedłożone zgodnie z art.5a ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.
1057).

