Załącznik do Uchwały Nr VIII/56/11
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO Z REALIZACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ZA ROK 2010
1. Wstęp.
Program Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok
2010 został przyjęty Uchwałą Nr XLVII/348/09 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia
29 października 2009 roku. Uchwalenie Programu jest obowiązkiem jednostek samorządu
terytorialnego wynikającym z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie. Projekt Programu został skonsultowany z przedstawicielami
środowiska organizacji pozarządowych na spotkaniu w Starostwie Powiatowym
w Pabianicach w dniu 8 października 2009 roku.
2. Wzajemne informowanie się o kierunkach realizowanych działań.
Na stronie internetowej www.powiat.pabianice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na
bieŜąco umieszczano informacje o aktualnościach z Ŝycia Powiatu oraz podejmowanych
decyzjach (uchwały, zarządzenia). Niektóre informacje dotyczyły działań realizowanych
przez organizacje pozarządowe. Podczas spotkań z Zespołem Konsultacyjnym ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi omawiano współpracę w roku ubiegłym oraz dyskutowano
na temat bieŜących spraw związanych ze współpracą samorządu i organizacji pozarządowych.
3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności organizacji.
•

•

•

4 marca 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach odbyło się posiedzenie
członków Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
na którym skonsultowano projekt uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji współpracy Powiatu Pabianickiego
z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku. 25 marca 2010 roku przedstawiciele
organizacji pozarządowej wzięli udział w obradach sesji Rady Powiatu Pabianickiego,
na której przyjęto powyŜszą uchwałę.
Uchwałą Nr LXVI/431/10 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 2 września 2010 r.
uregulowano procedurę konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
W trybie konsultacji określonych w punkcie poprzednim opracowano Program
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
poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. W ramach konsultacji
5 października 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Pabianicach odbyło się
posiedzenie członków Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Program został przyjęty Uchwałą Nr LXVIII/441/10 Rady Powiatu
Pabianickiego z dnia 28 października 2010 roku.
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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 z terenu powiatu
pabianickiego: Stowarzyszenia „Jesteśmy Tacy…”, Stowarzyszenia „Czuję Sercem”,
Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych, Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego
KrzyŜa w Pabianicach, Towarzystwa Przyjaciół Pabianic, Oddziału Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Kazimierza Staszewskiego
w Pabianicach, Stowarzyszenia Abstynentów „Granica”, Stowarzyszenia Piłki
Ręcznej „PABIKS”, Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Pabianicach.
W okresie sprawozdawczym Zespół spotkał się 2 razy.
• Powiatowa Rada Sportu. W skład Rady wchodzili przedstawiciele następujących
sportowych organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu
pabianickiego: Klubu Sportowego „Zjednoczeni”, Stowarzyszenia Piłki Ręcznej
„PABIKS”, Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Dłutów”, Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Atlas”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Azymut”,
Pabianickiego Towarzystwa Koszykówki w Pabianicach. W okresie sprawozdawczym
Rada spotkała się 3 razy.
• Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. W skład Rady wchodzili
przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: Koła Terenowego
Polskiego Związku Niewidomych w Pabianicach, Stowarzyszenia „Razem” przy
Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach,
Stowarzyszenia „Czuję Sercem”, Stowarzyszenia „Jesteśmy Tacy…”, Koła Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Konstantynowie
Łódzkim. RównieŜ przedstawiciele innych organizacji zajmujących się działalnością
na rzecz osób niepełnosprawnych byli zapraszani na posiedzenia Rady. Rada odbyła
2 posiedzenia.
Prowadzona była ścisła współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu Powiatu do Spraw
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi p. Magdaleną Werstak w zakresie wymiany
informacji dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5. Wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, techniczne oraz inne formy współpracy:
•

W styczniu 2010 r. Starostwo Powiatowe w Pabianicach we współpracy z Ośrodkiem
Wspierania Ekonomii Społecznej przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich OPUS zorganizowało bezpłatne spotkanie informacyjno-doradcze
pn. „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – źródło finansowania organizacji
pozarządowych jako podmiotu Ekonomi Społecznej”.

•

Za pomocą oficjalnej strony internetowej Powiatu oraz w bezpośredniej
korespondencji informowano organizacje pozarządowe o spotkaniach, szkoleniach
i źródłach finansowania.

•

Prowadzono i aktualizowano elektroniczną bazę danych organizacji pozarządowych.

•

Na stronie internetowej Powiatu prowadzono ewidencję i aktualizowano dane
dotyczące organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu pabianickiego,
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w tym dane dotyczące organizacji posiadających status organizacji poŜytku
publicznego.

6.

7.

•

Popularyzowano działalność organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie na
stronie internetowej Powiatu informacji o waŜnych uroczystościach i wydarzeniach
w tych organizacjach.

•

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.

•

Opiniowano wnioski o dotacje składane przez organizacje pozarządowe do innych
instytucji lub organów administracji publicznej – udzielano rekomendacji.

•

Promowano działalność organizacji pozarządowych. Na zlecenie Starostwa
Powiatowego w Pabianicach został zrealizowany film informacyjno-promocyjny
obrazujący działalność organizacji pozarządowych z terenu powiatu pabianickiego.

•

Udzielono stowarzyszeniom kombatanckim pomocy w organizacji środków transportu
do przewozu osób i materiałów w związku z wykonywaniem przez te stowarzyszenia
zadań publicznych w ramach działalności statutowej.

•

Udzielono wsparcia pozafinansowego w formie uŜyczenia sprzętu celem jego
wykorzystania w realizacji przez organizacje pozarządowe zadań statutowych.
Pabianickiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu oddano
w uŜyczenie manekin do resuscytacji oraz zestaw szkoleniowy. Ochotniczemu
Sztabowi Ratownictwa Pabianice oddano w uŜyczenie zestawy ratownicze.

Nieodpłatne udostępnianie lokali i nieruchomości.
•

Starostwo udostępniało salę kominkową na spotkania organizacji pozarządowych.
Spotkania prowadził Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach i Koło Powiatowe Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych.

•

Zawarto na okres 5 lat umowę uŜyczenia ze Stowarzyszeniem Abstynentów „Granica”
na bezpłatne uŜytkowanie nieruchomości przy ul. Partyzanckiej 56 z przeznaczeniem
na realizację zadań publicznych w ramach działalności statutowej.

•

Kontynuowano umowę uŜyczenia działki przy ul. Szpitalnej 71 ze Stowarzyszeniem
Abstynentów „Granica” z przeznaczeniem na działalność statutową.
W roku 2010 Powiat nie realizował współpracy w formie zlecania organizacjom
pozarządowym zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji.
Powiat włączał się w realizowanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
na zasadzie współorganizacji imprez:
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•

XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanego przez
Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Pabianicach,

•

Konkursu „Oblicza Powiatu
„FOTOKLUB PABIANICE”,

•

VII Wojewódzkiego Festiwalu Tańca dla Osób Niepełnosprawnych organizowanego
przez Stowarzyszenie „Czuję Sercem”,

•

Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Oddział
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Kazimierza Staszewskiego
w Pabianicach,

•

XIV Rajdu Gwiazdkowego organizowanego przez Oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach,

•

Konkursu marynistycznego w ramach Programu „Jestem the best” organizowanego
przez Pabianicki Klub Sportów Wodnych,

•

I Mistrzostw Badmintona o Puchar Prezydenta Miasta i Starosty Pabianickiego
organizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Korona,

•

I Mistrzostw Pabianic w pływaniu o Puchar Starosty Pabianickiego organizowanego
przez Pabianickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

•

I Powiatowych Mistrzostw w Narciarstwie i Snowboardzie o Puchar Starosty
Pabianickiego organizowanych przez Oddział Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach.

2010”

organizowanego

przez

Stowarzyszenie

Stowarzyszenia będące organizatorami i uczestnikami imprez powiatowych
o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym w okresie sprawozdawczym
otrzymywały nagrody rzeczowe dla zawodników i uczestników konkursów, tabliczki
pamiątkowe, materiały promocyjne powiatu z przeznaczeniem na upominki, puchary
i medale w związku z wykonywaniem zadań publicznych w ramach działalności statutowej.
Z powyŜszego wsparcia korzystali: Stowarzyszenie „FOTOKLUB PABIANICE”, Komenda
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Pabianicach, Oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach, Zarząd
Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi, Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…”,
Pabianicki Klub Koszykówki’99, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „PABIKS”.
Szereg imprez objęto równieŜ patronatem Starosty Pabianickiego m.in. Festiwal Piosenki
Harcerskiej, Harcerski Rajd „Globus”, II Powiatowy Rajd Pieszy „Z Biegiem Dobrzynki”,
XVII Spotkania z Piosenką śeglarską, IV Wojewódzką Olimpiadę Warsztatów Terapii
Zajęciowej – Pabianice 2010.
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