
UCHWAŁA NR 112/584/2013
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 9 kwietnia 2013 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 2012 rok".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 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 XIII/144/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011 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 2012 

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 2012 rok", które stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Powiatu Raciborskiego 
oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Adamowi Hajdukowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

RADCA PRAWNY

Marta Topór-Piórko

STAROSTA

Adam Hajduk



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 XIII/144/2011 z dnia 

29 listopada 2011 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 2012. 

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 2012 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 "Menu 

Przedmiotowe – Organizacje Pozarządowe – Informacje ogólne". 

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały                       

jest celowe i uzasadnione. 

 

KIEROWNIK REFERATU 
SPRAW SPOŁECZNYCH

Aleksander Kasprzak

WICESTAROSTA

Andrzej Chroboczek



Załącznik 

do uchwały nr 112/584/2013 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 9 kwietnia 2013 r. 
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1. Planowane i wykorzystane środki finansowe z budżetu Powiatu na realizację 

Programu w 2012 roku. 

 

Referat Spraw Społecznych 

Środki planowane  208 000,00 zł 

Środki wydatkowane 119 161,25 zł 
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Środki planowane  5 000,00 zł 

Środki wydatkowane  0,00 zł 
 

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

Środki planowane  5 000,00 zł 

Środki wydatkowane 0,00 zł 
 

Referat Edukacji, Kultury i Sportu 

Środki planowane  32 000,00 zł 

Środki wydatkowane 12 000,00 zł 

 

2. Liczba otwartych konkursów ofert, z rozbiciem na poszczególne obszary zadań. 

 

Referat Spraw Społecznych  

Referat przeprowadził 2 konkursy ofert dotyczące realizacji następujących zadań: 

 konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                             

tj. „Przeprowadzenie w latach 2012 – 2014 programów korekcyjno – edukacyjnych 

dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego”, 

 konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego                       

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej                                     

tj. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji 

kryzysowej w latach 2013 – 2015”. 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Centrum przeprowadziło 1 konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego  

z zakresu ochrony przeciwpowodziowej tj. „Doskonalenie członków ochotniczych straży 

pożarnych w zakresie usuwania skutków wiatrołomów i zatorów z drzew poprzez nabycie 

uprawnień operatorów pilarek spalinowych”.  

 

3. Liczba organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w otwartych konkursach 

ofert, z rozbiciem na poszczególne obszary zadań. 

 

Referat Spraw Społecznych  

W ramach przeprowadzonych 2 konkursów ofert w każdym z nich ofertę złożyło 

Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego                          

w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 7/1. 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

W ramach zorganizowanego konkursu nie wpłynęła żadna oferta organizacji 

pozarządowej.  

 



 3 

4. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, z rozbiciem na poszczególne 

obszary zadań. 

 

Referat Spraw Społecznych  

W ramach przeprowadzonych 2 konkursów ofert w każdym z nich po 1 ofercie złożyło 

Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego                          

w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 7/1. 

 

5. Liczba umów zawartych w roku 2012 na realizację zadań publicznych w formie 

wsparcia i w formie powierzenia, z rozbiciem na poszczególne obszary zadań. 

 

Referat Spraw Społecznych  

W 2012 roku zawarto 1 umowę na powierzenie do realizacji zadania publicznego                     

oraz 4 umowy o wsparcie zadania publicznego z: 

 Stowarzyszeniem Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” z siedzibą w Raciborzu – umowa                              

o wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Prowadzenie w latach 2012 –

 2014 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących 

ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego” – 52 074,00 zł dotacja 

na 2012 r., umowa zawarta na podstawie konkursu z 2011 r.,  

 Stowarzyszeniem PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego                                

w Raciborzu – umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego  z  zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji 

kryzysowej w roku 2012” – 52 074,00 zł dotacja na 2012 r., umowa zawarta                            

na podstawie konkursu z 2011 r., 

 Stowarzyszeniem PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego                                

w Raciborzu – umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Przeprowadzenie 

w latach 2012 – 2014 programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy 

w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego” – 15 000,00 zł dotacja na 2012 r., umowa 

zawarta na podstawie konkursu z 2012 r., 

 Stowarzyszeniem PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego                                

w Raciborzu – umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji 

kryzysowej w latach 2013 – 2015” – 53 480,00 zł dotacja na 2013 r., umowa zawarta 

na podstawie konkursu z 2012 r., 

 Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” w Kuźni Raciborskiej –

umowa na wsparcie zadania publicznego „Zabawa w wodzie – inspiracją do nauki”– 

2 250,00 zł dotacji na 2012 r., umowa zawarta na podstawie oferty zgłoszonej przez 

Stowarzyszenie. 

 

Referat Edukacji, Kultury i Sportu 

W roku 2012 zawarto 2 umowy na realizację zadań publicznych z:  

 Międzyszkolnym Klubem Sportowym – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” 

Racibórz – umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego  

pn. „IX Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa MKS – z udziałem 

zespołu z Werdohl” – 7 000,00 zł dotacji na 2012 r. – umowa zawarta na podstawie 

oferty zgłoszonej przez organizację, 
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 Miejskim Klubem Zapaśniczym „UNIA” w Raciborzu – umowa na wsparcie realizacji 

zadania publicznego pn. „Turniej koszykówki ulicznej w ramach XX Memoriału  

im. kap. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego” – 5 000,00 zł dotacja na 2012 r. –

umowa zawarta na podstawie oferty zgłoszonej przez organizację. 

 

6. Liczba ofert realizacji zadania publicznego złożonych przez organizacje 

pozarządowe w ramach art. 19a ustawy, z rozbiciem na poszczególne obszary zadań. 

 

Referat Spraw Społecznych  

W 2012 roku ofertę złożyło Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom”                      

w Kuźni Raciborskiej na zadanie do nazwą „Zabawa w wodzie – inspiracją do nauki”. 

 

Referat Edukacji, Kultury i Sportu 

W 2012 roku złożono 2 oferty na realizację zadań publicznych: 

 Międzyszkolny Klub Sportowy – Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” 

Racibórz – zadanie    pn. „IX Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezesa 

MKS – z udziałem zespołu z Werdohl”, 

 Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” w Raciborzu – zadanie pn. „Turniej koszykówki 

ulicznej w ramach XX Memoriału im. kap. A. Kaczyny i dh. A. Malinowskiego”. 

 

7. Liczba umów zawartych na okres dłuższy niż 1 rok, z rozbiciem na poszczególne 

obszary zadań. 

 

Referat Spraw Społecznych  

 Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego                                

w Raciborzu – umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Przeprowadzenie 

w latach 2012 – 2014 programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy 

w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego”, 

 Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego                                

w Raciborzu – umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji 

kryzysowej w latach 2013 – 2015”. 

 

8. Liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy realizację 

dotowanego zadania publicznego. 

 

W 2012 r. żadna nowa organizacja pozarządowa nie podjęła współpracy z Powiatem 

Raciborskim w zakresie realizacji zadań publicznych na zasadzie powierzenia                                  

do realizacji lub wsparcia realizacji zadania publicznego. 

 

 

9. Liczba zorganizowanych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

 

Referat Spraw Społecznych  

W 2012 roku zorganizowano 2 spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzin 

Zastępczych „Przyjazny Dom” w Kuźni Raciborskiej.  
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10. Liczba przeprowadzonych konsultacji projektów aktów normatywnych. 

 

Referat Spraw Społecznych  

W 2012 roku przeprowadzono 6 konsultacji społecznych następujących aktów 

normatywnych: 

 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia szczegółowych 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku 

Publicznego w Raciborzu lub 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 projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, 

 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci          

oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej, 

 Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

i 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, 

 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2013; 

 

Referat Edukacji, Kultury i Sportu 

W 2012 roku przeprowadzono 3 konsultacje społecznych następujących aktów 

normatywnych: 

 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia warunków                           

i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu                                 

oraz kontroli ich wykorzystania, 

 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6, 

 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad i trybu 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku pisanym do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli wykonania zadania. 

 

11. Liczba udzielonych rekomendacji organizacjom pozarządowym. 

 

Referat Spraw Społecznych  

Udzielono następujących rekomendacji: 

 Stowarzyszeniu PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego 

dotyczącą projektu pn. „Tacy Sami – Ośrodek wsparcia i aktywizacji osób  

z zaburzeniami psychicznymi”, celem złożenia w związku z konkursem ofert  

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 
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 Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz dotyczącą projektu pn. „Prowadzenie 

grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie  

i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych”, celem złożenia w związku z konkursem ofert w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Społecznej, 

 Stowarzyszeniu PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego 

dotyczącą dotychczasowej działalności w związku ze składaniem oferty                                     

na dofinansowanie projektu pn. „Ośrodek Wspierania Rodziny” do Wojewody 

Śląskiego.  

 

12. Liczba projektów objętych patronatem honorowym Starosty Raciborskiego. 

 

Referat Edukacji, Kultury i Sportu 

W 2012 roku 70 projektów zostało objętych patronatem honorowym Starosty 

Raciborskiego, w tym 49 projektów z zakresu sportu, 21 projektów z zakresu kultury.  

 

13. Liczba zadań objętych patronatem honorowym Starosty Raciborskiego  

i współrealizowanych przez wydziały/referaty Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Referat Spraw Społecznych  

W 2012 roku współrealizowano następujące przedsięwzięcia, nad którymi honorowy 

patronat sprawował Starosta Raciborski: 

 XIV Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski – 

wydatkowane środki 1 000,00 zł; 

 VIII Raciborskie Dni Promocji Zdrowia – wydatkowane środki 1 984,00 zł; 

 „Zagrajmy razem – integracja, sport, rehabilitacja” – wydatkowane środki 610,00 zł; 

 VIII Forum Osób Niepełnosprawnych – wydatkowane środki 247,50 zł  

 

Referat Edukacji, Kultury i Sportu 

W 2012 roku 36 projektów zostało objętych patronatem honorowym Starosty 

Raciborskiego i współrealizacją.   

 

 

 
KIEROWNIK REFERATU                                                             STAROSTA RACIBORSKI 

SPRAW SPOŁECZNYCH 

 

  Aleksander Kasprzak                                                                               Adam Hajduk 

 

 




