Załącznik do Uchwały nr XXXVI/273/21
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 27 maja 2021 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO Z REALIZACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ZA ROK 2020
1. Wstęp.
Program Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020
został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/132/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 listopada
2019 roku.
Uchwalenie Programu jest obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego wynikającym
z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt Programu został przekazany do konsultacji społecznych oraz przekazany członkom
Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z art. 5a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego
roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.
2. Wzajemne informowanie się o kierunkach realizowanych działań.
Na stronie internetowej www.powiat.pabianice.pl, Facebooku i w Biuletynie Informacji
Publicznej na bieżąco umieszczano informacje o aktualnościach z życia powiatu oraz
podejmowanych decyzjach (uchwały, zarządzenia, ogłoszenia). Niektóre informacje
dotyczyły działań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności organizacji.
Konsultacje projektów aktów normatywnych odbywały się w trybie określonym uchwałą
Rady Powiatu Pabianickiego nr LXVI/431/10 w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z powiatową radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich przeprowadził konsultacje
dwóch projektów:

projektu uchwały Rady Powiatu Pabianickiego zmieniającego w sprawie ustalenia
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok
2020;

projektu Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami
Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2021;
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4. Funkcjonowanie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
W okresie sprawozdawczym funkcjonowały:
 Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. W skład
zespołu wchodzili przedstawiciele następujących stowarzyszeń i fundacji z terenu
powiatu pabianickiego: Stowarzyszenia „Czuję Sercem”, Pabianickiego Klubu
Sportów Wodnych, Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Pabianicach, Towarzystwa Przyjaciół Pabianic, Stowarzyszenia Abstynentów
„Granica”, Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „PABIKS”, Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego „Burza” Pawlikowice, Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu
Pabianickiego, Stowarzyszenia Grupy Wolontarystycznej AGRAFKA, Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Pabianicach, Stowarzyszenia „Żagiel dla
Dzieciaka”, Cechu Rzemiosł Różnych i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W okresie
sprawozdawczym zespół odbył 1 spotkanie.
 Powiatowa Rada Sportu. W skład Rady wchodzili przedstawiciele następujących
sportowych organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu
pabianickiego: Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów, Pabianickiego Towarzystwa
Koszykówki, Pabianickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
Młodzieżowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Włókniarz" Pabianice,
Stowarzyszenia Piłki Ręcznej "Pabiks" Pabianice, Ludowego Klubu Sportowego
"LUKS" Dobroń, Ludowego Klubu Sportowego „Jutrzenka” Bychlew, Gminnego
Klubu Sportowego GKS Ksawerów. Powiatowa Rada Sportu zaopiniowała drogą
elektroniczną podział nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym dla osób
fizycznych, trenerów oraz innym osób wyróżniających się w działalności sportowej.
 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. W skład rady wchodzili
przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia „Razem”
przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach,
Stowarzyszenia „Czuję Sercem” w Konstantynowie Łódzkim, Stowarzyszenia
„Jesteśmy Tacy…”, Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną w Pabianicach. Rada odbyła 4 posiedzenia.
 Powiatowa Rada Rynku Pracy. W skład rady wchodzili przedstawiciele następujących
organizacji pozarządowych - Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Łodzi,
Cechu Rzemiosł Różnych w Pabianicach, Regionalnego Związku Pracodawców
Prywatnych Ziemi Łódzkiej "Lewiatan", Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody
"Lewiatan", Pracodawców RP oraz Biznes Center Club. Rada odbyła 4 posiedzenia,
podczas których członkowie współpracowali z Powiatowym Urzędem Pracy w
Pabianicach przy rozwiązywaniu problemów występujących na lokalnym rynku pracy
oraz wspierali kształtowanie sytuacji na tym rynku.
5. Wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, techniczne oraz inne formy współpracy:


Za pomocą oficjalnej strony internetowej powiatu oraz w bezpośredniej
korespondencji informowano organizacje pozarządowe o działaniach, w które mogą
się włączać, spotkaniach, szkoleniach i źródłach finansowania.



Prowadzono i aktualizowano elektroniczną bazę danych organizacji pozarządowych.



Na stronie internetowej powiatu prowadzono ewidencje i aktualizowano dane
dotyczące organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu pabianickiego,
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w tym listę organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego
uprawnionych do otrzymania odpisów 1% podatków.


On-line odbyła się konferencja pt. „Nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w
województwie łódzkim – doświadczenia w czasach pandemii”, którego
współorganizatorem była Fundacja „Młodzi Ludziom”.



Popularyzowano działalność organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie
na stronie internetowej powiatu i Facebooku informacji o organizowanych przez nie
ważnych uroczystościach i wydarzeniach.



Prowadzono doradztwo i udzielano pomocy merytorycznej w zakresie wywiązywania
się przez organizacje pozarządowe z obowiązków w stosunku do innych organów
i instytucji, w tym świadczono pomoc w wypełnianiu formularzy do sądu
rejestrowego.



Kontynuowano umowy użyczenia sprzętu celem jego wykorzystania w realizacji przez
organizacje pozarządowe zadań statutowych: Pabianickiemu Wodnemu Ochotniczemu
Pogotowiu Ratunkowemu oddano w użyczenie manekin do resuscytacji oraz zestaw
szkoleniowy.



Starostwo Powiatowe w Pabianicach udostępniało nieodpłatnie salę kominkową na
spotkania organizacji pozarządowych. HDK Polski Czerwony Krzyż w Pabianicach turniej „Młoda krew ratuje życie” i wręczenie nagród w konkursie marynistycznym
„Polska leży nad Bałtykiem” – konkurs organizowany wspólnie z Pabianickim
Klubem Sportów Wodnych.



Powiat Pabianicki udostępniał organizacjom pozarządowym nieodpłatnie halę
sportową.



Powiat włączał się we współorganizację z organizacjami pozarządowymi imprez
i konkursów o charakterze kulturalnym, turystycznym, sportowym, prozdrowotnym
oraz dotyczących bezpieczeństwa publicznego. W ramach powyższej współpracy
Powiat Pabianicki przekazywał nagrody rzeczowe dla zawodników i uczestników
konkursów, tabliczki pamiątkowe, materiały promocyjne Powiatu. Ponadto Starosta
Pabianicki obejmował w/w przedsięwzięcia patronatem. W tym zakresie Powiat
współpracował z:

- Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pabianicach
– przy organizacji XXI Noworocznego Rajdu z Mikołajem;
- Pabianickim Klubem Sportów Wodnych – przy organizacji XXVII Spotkań z
Piosenką Żeglarską oraz konkursu marynistycznego „Polska leży nad Bałtykiem”
w ramach programu „Jestem the best”;
- Stowarzyszeniem „O co biega” – przy organizacji „ IV Gali Miszczów Sportu”,
Festiwalu Biegowego „UltraPark Weekend 2”;
- Konstantynowską Akademią Sportu – przy organizacji V Halowego Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Starosty Pabianickiego;
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- Pabianickim Towarzystwem Cyklistów – przy organizacji VII Ogólnopolskiego
Turnieju Kadetów i Dzieci w zapasach w stylu klasycznym;
- Uczniowskim Klubem Sportowym „Azymut” – przy organizacji Otwartych
Mistrzostw Powiatu Pabianickiego w biegu na orientację;
- Uczniowskim
Klubem
Sportowym
Mikołajkowego Mini Turnieju Badmintona;

„Korona”

–

przy

organizacji

- Łódzkim Klubem Sportowym Głuchych Stowarzyszenie Sportowo - Edukacyjne
– przy organizacji Pucharu Polski dla niesłyszących w koszykówce kobiet;
- UKS „Piątka” Konstantynów Łódzki – przy organizacji Mistrzostw Polski w
pięcioboju nowoczesnym juniorów młodszych;
- Pabianickim Klubem Szachowym „Skoczek” – przy organizacji Turnieju
Szachowego Mistrzostw Powiatu Pabianickiego 2020.


Organizacje pozarządowe były zapraszane do udziału w imprezach organizowanych
przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach. W 2020 r. odbyły się:
 Ferie z Powiatem, w których organizację włączył się Polski Czerwony Krzyż oraz
Stowarzyszenie Grupa Wolontarystyczna AGRAFKA,
Łącznie powiat wraz z organizacjami pozarządowymi zorganizował ponad 11 imprez
oraz objął je patronatem.
Niestety, ze względu na panującą pandemię covid-19 wiele z zaplanowanych imprez
nie odbyło się.


Wspólnie ze stowarzyszeniami kombatanckimi stworzono kalendarz uroczystości
obchodów świąt, w którym dokonano podziału zadań i obowiązków między
poszczególne instytucje i organizacje.



Prowadzona była ścisła współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu Powiatu do spraw
współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wymiany informacji
dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.



Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach w okresie sprawozdawczym wspierał działania
organizacji pozarządowych poprzez:

 refundowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów poniesionych na zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego w ramach organizacji stażu dla osoby bezrobotnej w
organizacjach pozarządowych w oparciu o zapisy Powiatowego Programu Promocji
Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w 2020 roku. Powiatowy
Urząd Pracy podpisał 1 umowę z Polskim Czerwonym Krzyżem na organizację stażu,
kierując do pracy 1 osobę bezrobotną.
 prowadzenie polityki wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działań
na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia. Wzajemna wymiana odbywała się
poprzez przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach, realizowanych
projektach czy możliwościach wsparcia poszczególnych grup beneficjentów w ramach
pośrednictwa pracy. Na stronie internetowej urzędu www.puppabianice.pl
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systematycznie zamieszczane były informacje dotyczące podejmowanych działań na
rzecz lokalnego rynku pracy oraz oferowanych instrumentów wsparcia.
6. Współpraca finansowa.
W roku 2020 Powiat realizował współpracę finansową w formie zlecania organizacjom
pozarządowym zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji:


Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich ogłosił na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1 otwarty konkursy ofert:
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. Realizacja działań z zakresu poradnictwa,
edukacji, profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia wśród mieszkańców powiatu
pabianickiego. Na ten cel w budżecie została zarezerwowana kwota w wysokości
20.000,00 zł. Dane dotyczące zlecenia zadania publicznego przedstawia poniższa tabela:

Liczba ogłoszonych otwartych
konkursów ofert
Liczba ofert złożonych w konkursie
Liczba zawartych umów
Liczba umów rozwiązanych lub
unieważnionych
Liczba zadań zleconych organizacjom
Liczba organizacji pozarządowych
realizujących zadania publiczne w
oparciu o przyznane dotacje
Wysokość kwot udzielonych dotacji na
poszczególne zadania

1
4
4
0
4
4
„Promujemy trzeźwość”
„Zaczynamy kolejne 100
lat w pomaganiu,
ratowaniu i zapobieganiu”
„Chillout na Starówce 9”
„Harcuj zdrowo! – złaz i
złazik jesienny”

4 900,00 zł

Fundacja RAMPA
Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew Łódzka
Hufiec Pabianice

2 415,08 zł
5 220,00 zł

4 500,00 zł

17 035,08 zł

Suma:



Konstantynowskie
Stowarzyszenie Abstynentów
„Nowe Kansas”
Polski Czerwony Krzyż

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało umowę wieloletnią dotyczącą
powierzenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Pabianicach (obecnie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Pabianicach) zadania publicznego pt. Prowadzenie środowiskowego
domu samopomocy typu B – dla 20 osób upośledzonych umysłowo.

Liczba ogłoszonych otwartych
konkursów ofert
Liczba ofert złożonych w konkursie
Liczba zawartych umów
Liczba umów rozwiązanych lub
unieważnionych
Liczba zadań zleconych organizacjom
Liczba organizacji pozarządowych
realizujących zadania publiczne w
oparciu o przyznane dotacje
Wysokość kwot udzielonych dotacji na
poszczególne zadania

Suma:

1
1
1
0
1
1
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B – dla 20 osób
upośledzonych umysłowo.

561 676,25 zł
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Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich ogłosił na podstawie uchwały
nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26.05.2011 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki nabór wniosków
na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Na ten cel w
budżecie została zarezerwowana kwota w wysokości 100.000,00 zł. Dane dotyczące
zlecenia zadania własnego powiatu przedstawia poniższa tabela:

Liczba ogłoszonych naborów
wniosków
Liczba wniosków złożonych
Liczba zawartych umów
Liczba umów rozwiązanych
lub unieważnionych
Liczba zadań zleconych
klubom sportowym
Liczba klubów sportowych
realizujących zadania publiczne
w oparciu o przyznane dotacje
Wysokość kwot udzielonych
dotacji na poszczególne
zadania

1
37
33
0
33
25
Szkolenie w szermierkę

Klub Sportowy „Zjednoczeni” w
Pabianicach

4 000,00 zł

Szkolenie w piłkę nożną

Konstantynowski Klub Sportowy
„Włókniarz” – piłka nożna

700,00 zł

Organizacja zawodów w
piłkę ręczną

Konstantynowski Klub Sportowy
„Włókniarz” – piłka ręczna

1 800,00 zł

Organizacja zawodów w
podnoszeniu ciężarów

Konstantynowski Klub Sportowy
„Włókniarz” – podnoszenie
ciężarów

1 000,00 zł

Szkolenie w piłkę nożną

Gminny Ludowy Klub Sportowy
"Dłutów"

3 500,00 zł

Szkolenie w biegach i
jeździe na rowerach

Pabianicki Klub „O co biega”

1 000,00 zł

Szkolenie w piłkę nożną

Ludowy Klub Sportowy "Iskra" w
Dobroniu

2 500,00 zł

Szkolenie w badmintona

Uczniowski Klub Sportowy
"Korona" Pabianice

3 000,00 zł

Szkolenie w zakresie piłki
ręcznej

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
„Pabiks” Pabianice

4 500,00 zł

Szkolenie w sekcjach
boksu, karate, crossfitu,
street fightingu

Uczniowski Klub Sportowy „Heros”
Team

1 500,00 zł

Udział w zawodach w
piłce nożnej

Konstantynowska Akademia Sportu

2 000,00 zł

Szkolenie w taekwondo

Pabianicki Klub Sztuk Walki "Azja"

2 500,00 zł

Szkolenie oraz udział w
zawodach w piłkę
siatkową

Klub Sportowy Piłki Siatkowej
"Energia-Pabianice"

1 500,00 zł
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Udział w zawodach w
piłce siatkowej

Uczniowski Klub Sportowy „Lider”
Konstantynów

2 000,00 zł

Szkolenie w koszykówkę
oraz organizację i
uczestnictwo w zawodach
w koszykówkę

Pabianickie Towarzystwo
Koszykówki w Pabianicach

15 000,00 zł

Szkolenie i udział w
zawodach w piłkę nożną,
szkolenie w zapasach,
szkolenie w sumo,
szkolenie w grę w szachy,
udział w zawodach w
brydżu, szkolenie i udział
w zawodach w kolarstwie,
szkolenie w sportach
motorowych

Pabianickie Towarzystwo Cyklistów

19 800,00 zł

Udział w zawodach w
pływaniu, w dwuboju i
trójboju

Uczniowski Klub Sportowy
„Piątka”

8 000,00 zł

Szkolenie w piłkę nożną

Młodzieżowy Uczniowski Klub
Sportowy „Włókniarz” Pabianice –
piłka nożna

2 000,00 zł

Szkolenie w tenisie
stołowym

Młodzieżowy Uczniowski Klub
Sportowy „Włókniarz” Pabianice –
tenis stołowy

1 500,00 zł

Szkolenie w zakresie
sportów walki

Centrum Rozwoju Sportu

1 000,00 zł

Udział w zawodach w
biegach na orientację

Uczniowski Kub Sportowy
„Azymut” przy Gimnazjum Nr 3 w
Pabianicach

4 000,00 zł

Organizacja zawodów i
szkolenie w szachach

Pabianicki Klub Szachowy
„Skoczek”

500,00 zł

Szkolenie w zakresie
sportów walki

Uczniowski Klub Sportowy Sparta
Pabianice

500,00 zł

Szkolenie w piłkę nożną

Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka”
Bychlew

2 500,00 zł

Szkolenie w piłkę nożną

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”
Piątkowisko

2 500,00 zł

Organizacja zawodów w
koszykówkę

Łódzki Klub Sportowy Głuchych –
Stowarzyszenie SportowoEdukacyjne
Stowarzyszenie Polska Federacja
Mas-Wrestlingu

1 000,00 zł

Szkolenie z
mas-wrestlingu
Suma:

1 000,00 zł
90.800,00 zł

7



Powiat realizował zadanie zlecone w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie powiatu pabianickiego w 2020 roku. Od początku 2019 r. na terenie Powiatu
Pabianickiego funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w 8 lokalizacjach, które poprowadzą członkowie Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz adwokaci i
radcy prawni realizujący nieodpłatną pomoc prawną na rzecz Fundacji „Młodzi
Ludziom”. W wyniku wspólnych ustaleń Starosty Pabianickiego, Prezydenta Miasta
Pabianic, Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz Wójtów gmin Dłutowa, Dobronia,
Lutomierska, Ksawerowa i Gminy Pabianice ustalono harmonogram pracy punktów na
rok 2020, który dostępny był m.in. na stronie www.powiat.pabianice.pl oraz stronie
Facebook Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Punkty porad mieściły się w następujących lokalizacjach:
1. Miejska Biblioteka Publiczna – Pabianice ul. św. Jana 10
2. Starostwo Powiatowe w Pabianicach – ul. Piłsudskiego 2
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Konstantynów Łódzki, ul. Sucharskiego 1/3
4. Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie – Konstantynów Łódzki, ul. Słowackiego 11
5. Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku – ul. Jana Pawła II / 13
6. Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie – ul. Jana Pawła II / 1
7. Urząd Gminy w Dobroniu – ul. 11 Listopada 9
8. Dom Kultury w Dłutowie – ul. Polna 3
W roku 2020 udzielonych zostało łącznie 1856 porad prawnych. W związku z zaistniałą
sytuacją epidemiologiczną w 2020 roku zostały wprowadzone porady zdalne - telefoniczne.
Dane dotyczące zlecenia zadania publicznego przedstawia poniższa tabela:
Liczba ogłoszonych otwartych
konkursów ofert
Liczba ofert złożonych w konkursie
Liczba zawartych umów
Liczba umów rozwiązanych lub
unieważnionych
Liczba zadań zleconych organizacjom
Liczba organizacji pozarządowych
realizujących zadania publiczne w
oparciu o przyznane dotacje
Wysokość kwot udzielonych dotacji na
poszczególne zadania

Suma:

1
4
1
0
1
1
Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie
powiatu pabianickiego w 2020 r. - Fundacja „Młodzi Ludziom”
190 080,00 zł
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