
RADA POWIATU
GCROWSKIEGC

UCHWAŁA N R xxxvl/249 l 2022

RADY PoWIATU oÓnowsrlroo

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia ,,Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

za2O2L rok.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z Ż0Żo r., poz. 1057 z późn. zm.)

Rada Powiatu Górowskiego uchwala, co następuje:

5 1. Przyjmuje się ,,Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" za 202L rok,

które stanowi załącznik nr ]. do niniejszej uchwały.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.

5 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEwoDNIC'ąCY
RADY POWIATU

d#{k*",



UZASADN!ENIE

do uchwały nr XXXV!/249l2o22

Rady Powiatu Górowskiego

z dnia 25 maja 2022 r.

Zarząd Powiatu Górowskiego przedstawia Radzie Powiatu Górowskiego ,,Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie" za ŻoŻL rok.

5prawozdanie jest dokumentem podsumowującym rok współpracy samorządu powiatowego

z organizacjami pozarządowymi na zasadach określonych w ustawie.

Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.



7alącznik nr 1 do uchwały nr XXXV|/249l2o22
Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 maja Żo22 r.

Starosta Górowski nadzoruje działalność stowarzyszeń, które mają siedzibę na terenie

Powiatu Górowskiego. Prowadzi ewidencję stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym

Rejestrze Sądowym oraz rejestrację i ewidencję Stowarzyszeń Zwykłych zarejestrowanych po

20 maja 20]-6 roku, Klubów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych, ochotniczych

Straży Pożarnych.

W bazie organizacji pozarządowych Powiatu Górowskiego znajduje się 145 podmiotów.

o rga n izacie poza rząd owe za rei estrowa n e w 202 l ratq lv l(Bl

1-. Fundacja Pomagam Najmniejszym' Wzrastam _ Dochowa 17,56-Ż10 Wąsosz,

2. Stowarzyszenie Black Ravens Mc Poland - ul. Wiosny Ludów 1, 56-200 Góra

Stowarzvszenia Zwvkłe zareiestrowane w 202]. roku w ewidencii Starostv:

1. Stowarzyszenie ,,obywatele obywatelom" - Siciny Lo3,56-Ż15 Niechlów,

2. Stowarzyszenie Akademia Mażoretek ,,Mari Mar" - ul. Piastów 3/t4,56-200 Góra,

3. Stowarzyszenie Nasza Góra - ul. Podwale 4L C/6,56-200 Góra

Klubv Sportowe zareiestrowane w 2021, roku w ewidencii Starostv:

1. Klub Pływacki ,,Siódemka" - ul. Podwale L5 r,56-200 Góra

w Żo21' roku łącznie wydano 19 zaświadczeń o wpisie do ewidencji Starosty, z czego:

12 dla Klubów Sportowych, 7 dla Uczniowskich Klubów Sportowych.

W związku z realizaĄą uchwały nr XXXll/188/L4 Rady Powiatu Górowskiego z dnia

20 lutego Ż01'4 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Górowskiego

(z późniejszymi zmianami), współpraca Powiatu Górowskiego z organizacjami

pozarządowymi w Żo2I roku prowadzona była tylko w zakresie wsparcia pozafinansowego.

Współpraca ta opierała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności,

efektywności ijawności. Formy w jakich była prowadzona to:

l. Nieodpłatny wynajem pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Podwale 24w Górze,

na realizację zadań statutowych dla następujących organizacji:



1. Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza - ul. Szkolna 1, 56-200 Góra (administrator

budynku),

2. Stowarzyszenie,,Unia Górowian" - ul. Mickiewicza 2A,56-Ż00 Góra,

3. Grupa lnicjatywy Turystycznej ,,Sezesko" - Stara Góra 29,56-200 Gora,

4. Górowskie Stowarzyszenie Klub Seniora ,,Pogodna Jesień" - ul. Słowackiego 4, 56-200

Góra,

5. Stowarzyszenie ,,Razem dla Kłody" - Kłoda Górowska Ż9/1',56-Ż00 Góra,

6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ,,Razem Możemy Więcej" - Ślubów 2A/L,56-200 Góra,

7. Stowarzyszenie Klub Sportowy,,Puenta Góra" - ul. Dworcowa 4of L,56-200 Góra,

8. Stowarzyszenie,,Młodzi-Młodym" - ul. Szkolna ]., 56-200 Góra,

9. Stowarzyszenie Klub Seniora ,,Zlota Jesień" - Luboszyce 46 A,56-209 Jemielno,

].0. Stowarzyszenie Polski 7wiązek Hodowców Gołębi Pocztowych - ul. Sienkiewicza 10,

64-L00 Leszno,

11' Liga obrony KrajuZarząd Rejonowy - ul. Kamienna Droga Ż,67-Ż00 Głogów,

12. Polski Związek Wędkarski Koło Góra - Miasto - ul. Podwale 5/1',56-200 Góra.

ll. Doradztwo W zakresie prowadzenia organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków,

nieodpłatny wynajem sali konferencyjnej, możliwość korzystania z komputcrów, drukarek,

ksera w budynku przy ul. Podwale 24.

!ll. Prowadzenie i aktualizacja zakładek: ,,organizacje pozarządowe", ,,nieodpłatna pomoc

praWna" na stron ie i nternetowej Powiatu Górowskiego WWW.powiatgora. pl.

lV. Promocja działalności organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie na stronie

internetowej Starostwa Powiatowego informacji o zadaniach realizowanych przez

te organizacje.

V. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

od 2016 roku Powiat realizuje zadanie zlecone z zakresu funkcjonowania nieodpłatnej

pomocy prawnej. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji

wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.



W roku 2o2I w Górze przy ul. Armii Polskiej 8 funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej

pomocy prawnej.

Jeden z punktów prowadzony był przez organizację pozarządową wyłonioną na podstawie

postępowania konkursowego, tj. Stowarzyszenie lnicjatyw Społecznych ,,Wsparcie,

lnformacja, Rozwój" w Górze.

Punkt swoją siedzibę miał w Górze przy ul. Armii Polskiej 8. Jeden dzień w tygodniu

(czwartek) pomoc prawna świadczona była w Wąsoszu przy ul. 7acisze 10D, na podstawie

zawartego porozumienia z Gminą Wąsosz.

W związku z sytuacją epidemicznąw 2oŻ1' r. porady udzielane były zdalnie (tel., e-mail, itp.)'

Umówienie porady możliwe było przez stronę internetową https://np.ms.gov.p|/

osoby, które nie miały mozliwości rejestracji zdalnej, mogły się umówić na poradę

telefonicznie pod numerem 65 544 39 00.

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie w ZoŻt roku:

- świadczyło pomoc prawną - 20 godzin tygodniowo,

- świadczyło pomoc prawną dodatkowo, w ramach wolontariatu - 1godzinę tygodniowo,

- udzieliło L62 porady prawne,

- przekazało do Liceum ogólnokształcącego w Górze 8 płyt DVD z nagraniem Pt. ,,7 prawem

cywilnym za pan brat",

- wydało 500 sztuk ulotek informacyjnych dla seniorów informujących o możliwościach

korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

i mediacji na terenie Powiatu Górowskiego,

- opracowało i wydało 2000 sztuk folderów edukacyjnych w ramach edukacji prawnej,

- opracowało iwydało 2000 sztuk ulotek,

- opracowało i wydało 40 sztuk plakatów,

- udostępniło jeden tzw. ,,wędrujący rollup" z grafiką promującą zadanie.

Najwięcej porad udzielono z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Główną formą

udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej było poinformowanie osoby uprawnionej

o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach, o spoczywających

na niej obowiązkach, a także wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej

problemu prawnego.


