UCHWAŁA NR 158/810/2014
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Raciborskiego
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 na 2013 rok".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) w związku z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
oraz uchwałą nr XXIV/249/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie
Programu współpracy Powiatu Raciborskiego 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 na 2013 rok
ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Powiatu Raciborskiego
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 na 2013 rok", które stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada
oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Adamowi Hajdukowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z regulacją art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany
przedłożyć

organowi

stanowiącemu

jednostki

samorządu

terytorialnego

oraz opublikować

w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Podobny wymógł zawarła Rada Powiatu Raciborskiego w uchwale nr XXIV/249/2012 z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego 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 na rok 2013.
Przyjęcie Sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Raciborskiego
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 na 2013 rok" w formie
uchwały Zarządu Powiatu pozwoli na jej publikację w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
"Baza Rejestrów Urzędowych" oraz w specjalnie do tego celu utworzonej zakładce "Organizacje
Pozarządowe".
Wobec

powyższego,

w tym

stanie

prawnym

i faktycznym,

podjęcie

uchwały

jest celowe i uzasadnione.
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Załącznik
do uchwały nr 158/810/2014
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy
Powiatu Raciborskiego 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 na 2013 rok
przyjętego uchwałą nr XXIV/249/2012
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 27 listopada 2012 r.
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1. Planowane i wykorzystane środki finansowe z budżetu Powiatu na realizację
Programu w 2013 roku.
Referat Spraw Społecznych
Środki planowane
104 960,00 zł
Środki wydatkowane
104 960,00 zł
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Środki planowane
5 000,00 zł
Środki wydatkowane
0,00 zł
Referat Edukacji, Kultury i Sportu
Środki planowane
32 000,00 zł
Środki wydatkowane
15 000,00 zł
2. Liczba otwartych konkursów ofert, z rozbiciem na poszczególne obszary zadań.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zorganizowało 1 konkurs na wsparcie
realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
3. Liczba organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w otwartych konkursach
ofert, z rozbiciem na poszczególne obszary zadań.
W ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert dla organizacji na wsparcie
realizacji zadania publicznego żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty.
4. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, z rozbiciem na poszczególne
obszary zadań.
W ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert dla organizacji na wsparcie
realizacji zadania publicznego nie została złożona żadna oferta.
5. Liczba umów zawartych w roku 2013 na realizację zadań publicznych w formie
wsparcia i w formie powierzenia, z rozbiciem na poszczególne obszary zadań.
Nie zawarto żadnej umowy na realizację zadania publicznego w formie wsparcia
lub powierzenia.
6. Liczba ofert realizacji zadania publicznego złożonych przez organizacje
pozarządowe w ramach art. 19a ustawy, z rozbiciem na poszczególne obszary zadań.
W obszarze spraw społecznych złożono jedną ofertę na realizację zadania publicznego
w ramach art. 19a ustawy.
W obszarze edukacji, kultury i sportu złożono trzy oferty na realizację zadań publicznych
w ramach art. 19a ustawy.
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7. Liczba umów zawartych na okres dłuższy niż 1 rok, z rozbiciem na poszczególne
obszary zadań.
Nie zawarto umów na realizację zadania
lub powierzenia na okres dłuższy niż 1 rok.

publicznego

w

formie

wsparcia

8. Liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy realizację
dotowanego zadania publicznego.
W 2013 r. po raz pierwszy współpracę z Powiatem Raciborskim podjęło Stowarzyszenie
na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „DOM” z siedzibą w Raciborzu.
9. Liczba zorganizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
W 2013 roku zorganizowano 5 spotkań z organizacjami pozarządowymi. Spotkania
odbywały się w ramach działalności Inkubatora Ekonomii Społecznej Subregionu
Zachodniego działającego w ramach Referatu Spraw Społecznych.
10. Liczba przeprowadzonych konsultacji projektów aktów normatywnych.
Referat Spraw Społecznych – 6 konsultacji,
Referat Edukacji, Kultury i Sportu – 2 konsultacje,
Wydział Komunikacji i Transportu – 1 konsultacja,
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa – 1 konsultacja,
Rzecznik Prasowy – 1 konsultacja.
11. Liczba udzielonych rekomendacji organizacjom pozarządowym.
W 2013 roku w obszarze pomocy społecznej udzielono trzech rekomendacji
organizacjom pozarządowym.
12. Liczba projektów objętych patronatem honorowym Starosty Raciborskiego.
Honorowym patronatem Starosty Raciborskiego na przestrzeni roku objęto 78 projektów,
w tym 48 projektów z zakresu sportu i 30 projektów z zakresu kultury.
13. Liczba zadań objętych patronatem honorowym Starosty Raciborskiego
i współrealizowanych przez wydziały/referaty Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
W obszarze pomocy społecznej honorowym patronatem Starosty Raciborskiego
i współrealizacją objęto 3 projekty.
W obszarze kultury honorowym patronatem Starosty Raciborskiego i współrealizacją
objęto 38 projektów.
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