
UCHWALA nr VI/42/11
Rady Powiatu w Górze

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie:

przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Górowskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

w sferze pożytku publicznego w 2010 roku."

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536)
Rada Powiatu w Górze uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje S1<:( sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Górowskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność w sferze

pożytku publicznego w 2010 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do uchwały nr VI/42/11 Rady Powiatu w Górze

z dnia 28 kwietnia 2011r.

Program Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na 2010 rok został
uchwalony 30 grudnia 2009 roku Uchwałą Rady Powiatu w Górze nr XXXVI/158/09.
Projekt Programu konsultowany był z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.
Uchwalanie Programu jest obowiązkiem samorządów wynikającym z ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873
ze zm.).

Ustawa z dnia 22 stycznia 20 lOr. o zmianie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz.146) wprowadziła art.
5a ust. 3, który nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek
przedłożenia organowi stanowiącemu tej jednostki nie później niż do 30 kwietnia każdego
roku sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Informacja o sposobie realizacji "Programu współpracy Powiatu Górowskiego
z organizacj ami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2010 roku" jest dokumentem podsumowującym rok współpracy samorządu
z podmiotami III sektora na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.).

Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.



Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/42/11
Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2011 r.

W bazie organizacji pozarządowych powiatu górowskiego znajduje się 79 podmiotów, w tym
4 zarejestrowane w 2010 roku (stan na dzień 31.12.2010 r.)

Współpraca Powiatu Górowskiego prowadzona była w zakresie wsparcia pozafinansowego.
Opierała się na zasadach pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
jawności i wzajemnego poszanowania.

1. Starostwo Powiatowe było partnerem w projekcie "Utworzenie Dolnośląskiego Punktu
Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji pozarządowych im. Marianny Orańskiej na
obszarze powiatu górowskiego" realizowanym przez Stowarzyszenie ,,1 ty możesz"
Jemielno, Polska, Europa, Świat.
Na działalność Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego Starostwo Powiatowe
nieodpłatnie udostępniło:
- biuro na siedzibę DPK-D;
- sprzęt biurowy - komputer z dostępem do internetu, drukarkę, ksero, skaner, rzutnik,

aparat fotograficzny, telefon, fax;
- salę konferencyjną;
- prowadziło kampanię informacyjno-promocyjną DPK-D na stronie internetowej urzędu.

Punkt czynny był w Starostwie Powiatowym od 4 maja do 31 grudnia 2010 roku. Punkt
czynny był od poniedziałku do czwartku w godzinach przed i popołudniowych. Raz
w miesiącu dyżury prowadzone były również w Gminach Niechlów, Wąsosz, Jemielno.
Doradcy zatrudnieni w Punkcie udzielali porad w zakresie pozyskiwania funduszy,
księgowości i prawa.

We współpracy ze Stowarzyszeniem ,,1 ty możesz" Jemielno, Polska, Europa, Świat w
ramach realizacji projektu zorganizowano spotkania, szkolenia, w których w sumie
uczestniczyły 123 osoby.

5 lipca 2010 r.
Konferencja połączona ze szkoleniem
pozarządowych w rozwoju społeczeństwa
Punktu Konsultacyjno-Doradczego im.
pozarządowych powiatu górowskiego".
W konferencji m. in. uczestniczyła pani Wioletta Matysek-Szumilas - Dyrektor Wydziału
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD oraz pan Andrzej Stachowiak -
Zastępca Dyrektora Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD,
który poprowadził szkolenie z przepisów znowelizowanej ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Temat konferencji: "Rola organizacji
obywatelskiego. Promocja Dolnośląskiego

Marianny Orańskiej dla organizacji

30 sierpnia 2010 r.
Szkolenie na temat "Księgowość w organizacjach pozarządowych". Prowadząca Jadwiga
Rodzewicz - doradca do spraw finansowych w DPK-D.



29 września 2010 r.
Szkolenie z zakresu pisania projektów do LGD. Prowadząca Jolanta Wrotkowska -
kierownik biura LGD "Ujście Baryczy".

8 listopada 2010 r.
Szkolenie z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Prowadząca: Wioletta Matysek-Szumilas Dyrektor Wydziału Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi UMWD.

9 grudnia 2010 r.
Spotkanie informacyjne dotyczącym zasad pozyskiwania środków na projekty
edukacyjne w ramach programu "Młodzież w działaniu". Prowadząca Anna Polus-
konsultantka i trenerka programu.

15 grudnia 2010 r.
Uroczystość podsumowująca działalność Dolnośląskiego Punktu-Konsultacyjno
Doradczego. Wręczenie nagród laureatom konkursu "Zasługi Marianny Orańskiej dla
śląskiej społeczności".

2. Organizacja szkoleń, spotkań:

5 marca 2010 r. - spotkanie informacyjne dotyczące utworzenia Dolnośląskiego Punktu
Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji powiatu górowskiego, prowadzący -
przedstawiciele Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD.
Uczestniczyło 28 osób.

12 i 13 kwietnia 2010 r. - seminarium nt. społecznej odpowiedzialności biznesu oraz
upowszechniania idei tlexicurity (elastyczność i bezpieczeństwo pracy), prowadzący -
trenerzy Mediator Group w Świdnicy. Uczestniczyło 13 osób.

3. Wsparcie stowarzyszeń przy organizacji spotkań, konkursów. Nieodpłatne udostępnianie
sali konferencyjnej:
- Konkurs "Stop! Dziecko na drodze" zorganizowany 17 listopada 2010 r. przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze. W konkursie uczestniczyły dzieci z klas I, II, III
szkół podstawowych oraz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej.

4. Prowadzenie i aktualizacja zakładki "organizacje pozarządowe" na stronie internetowej
Powiatu. W zakładce znajdują się następujące informacje:
aktualności, akty prawne, dane teleadresowe, poradniki dla organizacji, baza organizacji
powiatu górowskiego, ważne linki, wzory dokumentów.

5. Promocja działalności organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie lub
przekazywanie na wniosek organizacji informacji dotyczących nowych inicjatyw
realizowanych przez organizacje pozarządowe na stronach internetowych Powiatu.

6. Wsparcie przy zakładaniu następujących stowarzyszeń:



- Górowski Klub Sportowy "Maratończyk"
- Stowarzyszenie "Moto Club Góra" w Glince
- Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" w Wąsoszu
- Górowskie Stowarzyszenie Badmintona "Smecz" w Górze

7. Wsparcie merytoryczne udzielone następującym organizacjom przy pisamu wniosków
o dofinansowanie:

- Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" w Górze
- Stowarzyszenie "I Ty możesz" Jemielno, Polska, Europa, Świat w Jemielnie
- Stowarzyszenie "Moto Club Góra" w Glince
- Stowarzyszenie Klub Seniora "Złota Jesień" w Luboszycach
- Powiatowe Stowarzyszenie Abstynentów "Rodzina i Trzeźwość" w Górze

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Powiatu Górowskiego
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce "organizacje pozarządowe".

Sporządziła: Agnieszka Ochman-Iskra


