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Wstęp 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) organ  

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji 

Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Program współpracy został przyjęty uchwałą Nr XI/73/2019 przez Radę Powiatu 

Wschowskiego w dniu 25 listopada 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Powiatu 

Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” i opublikowany w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 3 grudnia 2019 r. pod poz. 3184 oraz na stronie: 

https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/akty/20/449/w_sprawie_uchwalenia__E2_80_9EProgr

amu_wspolpracy_Powiatu_Wschowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_rok_2020_E2

_80_9D/ 

Projekt Programu został poddany konsultacjom w trybie określnym zgodnie §2 Uchwały 

Nr XLV/208/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 października 2010 r.  

w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, oceny wniosków  

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz trybu powoływania 

członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 123 poz. 1979). Konsultacje zostały ogłoszone w dniu  

14 listopada 2019 r. W konsultacjach mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe działające 

na terenie Powiatu Wschowskiego. Miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel 

organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego mógł zgłosić uwagi, opinie i propozycje do projektu „Programu Współpracy” na 

specjalnym formularzu. W dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyły się bezpośrednie konsultacje i omówiono zapisy 

Programu z przedstawicielem Zarządu Powiatu Wschowskiego Tomaszem Urbańskim oraz 

Sekretarzem Powiatu. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci trzech organizacji tj. 

Wschowskiego Klubu Motorowego we Wschowie, Wschowsko-Sławskiego Towarzystwa 

Koszykówki, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd 

Miejsko Gminny we Wschowie.  

Z przebiegu konsultacji sporządzono protokół umieszczony na 

https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/111/1/archiwum/Konsultacje_projektow_uchwal/ oraz  

na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie. 

Protokół z konsultacji został przedstawiony Zarządowi Powiatu Wschowskiego. Zarząd przyjął 

projekt Programu, który skierowano pod obrady Rady Powiatu Wschowskiego. 

 

 

 

 

https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/akty/20/449/w_sprawie_uchwalenia__E2_80_9EProgramu_wspolpracy_Powiatu_Wschowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_rok_2020_E2_80_9D/
https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/akty/20/449/w_sprawie_uchwalenia__E2_80_9EProgramu_wspolpracy_Powiatu_Wschowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_rok_2020_E2_80_9D/
https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/akty/20/449/w_sprawie_uchwalenia__E2_80_9EProgramu_wspolpracy_Powiatu_Wschowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_rok_2020_E2_80_9D/
https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/111/1/archiwum/Konsultacje_projektow_uchwal/
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Głównym celem Programu było umacnianie współpracy i partnerstwa pomiędzy Powiatem  

a organizacjami pozarządowymi oraz skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia 

mieszkańców Powiatu Wschowskiego. Cel ten Zarząd Powiatu realizował głównie poprzez 

zlecanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

W 2020 roku Zarząd Powiatu Wschowskiego za priorytetowe ustalił następujące zadania 

publiczne i zlecił realizację tych zadań z zastosowaniem trybu konkursowego na: 

 

1)   działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na kwotę 22.000 zł, 

2)    nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na kwotę 15.000 zł, 

3)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę 35.000 zł,  

4)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę 40.000 zł,  

5)   ratownictwa i ochrony ludności na kwotę 8.000 zł, 

6) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa lub udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na kwotę 64.020 zł. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. działalność na 
rzecz osób 

niepełnosprawnych 
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Dotacje na zadania w 2020 roku 
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Zarząd Powiatu Wschowskiego przyznał dotację na następujące zadania: 
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I. Realizacja zadań publicznych 

 

W 2020 roku Zarząd Powiatu zlecał realizację zadań publicznych z zastosowaniem trybu 

konkursowego 

W okresie sprawozdawczym: 

1. złożono 37 ofert, w tym: 

1) w trybie pozakonkursowym („małe granty”) – 0; 

2) w trybie konkursowym - 37; 

3) z własnej inicjatywy – 0;   

2. podpisano 23 umowy na zadania konkursowe (dodatkowo 1 aneks), 

3. 6 stowarzyszeń zrezygnowało z podpisania umowy ze względu na panujący w kraju stan 

epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i wobec utrzymującej się liczby 

zachorowań na terenie Powiatu Wschowskiego wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa 

COVID-19, a 3 organizacje po podpisaniu umowy wycofały się również z powyższych 

względów na łączną kwotę 46.980 zł. 

4. na zadania publiczne łącznie przeznaczono 73.020 zł., 

5. cztery organizacje nie wykorzystały pełnej dotacji i zwróciły 4 846,16 zł, 

6. na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej/udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego udzielono dotację na kwotę 64.020 zł. 

 

Działania dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi są zamieszczane na stronie 

www.wschowa.info oraz na BIP-ie https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/ w zakładce 

Organizacje pozarządowe. Istotne wiadomości są przekazywane NGO również za pomocą 

poczty elektronicznej.  

 

Na terenie Powiatu Wschowskiego prężnie działają stowarzyszenia: 

 w sferze pomocy społecznej, osób starszych, dzieci i młodzieży oraz osób 

niepełnosprawnych, 

 w sferze kultury fizycznej i sportu, 

 w sferze kultury, dziedzictwa i ochrony dóbr kultury  

które starają się zaspokajać potrzeby mieszkańców zmierzające do poprawy jakości życia na 

danym terenie. 

 

 

Wybrane wydarzenia z kalendarium 

Od 2 do 4 października 2020 roku w Ośrodku Wczasowym 
Wratislavia w Radzyniu odbyły się „Zawody Wędkarskie o Puchar 

Jeziora Sławskiego”. 

Impreza  odbyła się 
pod patronatem 

Starosty 

Wschowskiego, a 

organizatorem było 
Stowarzyszenie „Lasy i 

Jeziora” ze Sławy.  

 

http://www.wschowa.info/
https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/
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7 października 2020 roku na Stadionie Miejskim we Wschowie odbył się  

VI OGÓLNOPOLSKI MARATON PRZEDSZKOLAKÓW 

„Sprintem do maratonu”  zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom  

z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” oraz 
Przedszkole 

Specjalne nr 6 

„Kraina Tęczy” 
Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego 

im. Janusza Korczaka we Wschowie.  

 

 

Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie zadanie: 

„Rozgrywki ligowe w koszykówce”.  

 

 

 

 

 „Spotkania z podróżnikami” 

realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społeczno-Kulturalnych “Twórcze 
Horyzonty” ze Wschowy.  

 

 

W dniu 2 marca 2020 roku w sali kameralnej Domu 

Kultury w Sławie odbyły się eliminacje powiatowe 

Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, 

odbywającego się w ramach PRO ARTE 2020 – 

programu promocji twórczości dzieci i młodzieży. 

Zarząd Powiatu Wschowskiego dofinansował zakup 

nagród dla laureatów Konkursu Recytatorskiego. 
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Nieodpłatna pomoc prawna, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

i mediacji w Powiecie Wschowskim w 2020 roku 

 

Zarząd Powiatu Wschowskiego wyłonił organizację pozarządową zgodnie z ustawą z dnia  

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057 z późn. zm.) i podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych 

„Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze na zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie we 

Wschowie w 2020 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.” Zadanie realizowane jest  

z zakresu administracji rządowej, a finansowane z budżetu państwa. Dotacja na 2020 rok 

wyniosła 64.020,00 zł., z czego 3.960 zł. na zadania z zakresu edukacji prawnej. 

Podpisano również: 

1) porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbą 

Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz umowy zlecenia z adwokatami i radcami na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie: w Sławie i w Szlichtyngowej; 

2) porozumienie z Gminą Wschowa na nieodpłatne udostępnienie lokalu gminnego, 

biurowego, znajdującego się w budynku położonym we Wschowie przy ul. Kopernika 7  

w celu prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w puncie we Wschowie. 

3)  porozumienie z Gminą Szlichtyngowa na nieodpłatne udostępnienie lokalu gminnego, 

biurowego na Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, znajdującego się w budynku Świetlicy 

Miejskiej, ul. Głogowska 1. 

Terminowo uruchomiono punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w dwóch 

miejscach: w Sławie i w Szlichtyngowej i punkt NPP/NPO we Wschowie oraz wyposażono  

w niezbędny sprzęt techniczny oraz materiały biurowe.  

Ze względu na panujący w kraju stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

pomoc prawna w terminach: 13.03.2020-31.05.2020 oraz 06.11.2020-31.12.2020 udzielana była 

w trybie zdalnym. Rozpowszechniono informację o punktach w formie plakatów  

we wszystkich gminach, sołectwach i instytucjach (OPS, Sąd Rejonowy, PUP) na terenie 

powiatu. Zamieszczono na stronach internetowych gmin i powiatu, na stronie BIP-u powiatu 

informacje o NPP oraz harmonogram dyżurów. W miejscach zwyczajowo przyjętych 

zawieszono banery informacyjne. Rozpowszechniono również informację w prasie lokalnej, na 

portalu zw.pl oraz na www.facebook.com/Powiat-Wschowski-1069042266534842/. 

Przedkładano co kwartał, przez system ministerialny, informację zbiorczą z wykonania zadania 

Wojewodzie Lubuskiemu i Ministrowi Sprawiedliwości.   

Organizacja pozarządowa w okresie realizacji zadania wykonała następujące działania  

z zakresu edukacji prawnej: 

1) opracowania i wydania folderu edukacyjnego w ilości 500 szt. na temat mediacji  

i sposobów polubownego rozwiązywania sporów; 

2) opracowania w wersji elektronicznej 3 poradników o tematyce związanej  

z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa 

obywatelskiego;  
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3) stworzenia internetowego serwisu edukacyjnego dla mieszkańców powiatu; 

4) przeprowadzenia 10 godzin lekcyjnych praktycznych warsztatów połączonych  

z konkursem dla młodzieży – zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych  

z terenu powiatu; 

5) przeprowadzenia wykładów dla mieszkańców trzech gmin wchodzących w skład 

powiatu. 

 

W 2020 roku w punktach NPP/NPO udzielono 221 porad, w tym nieodpłatna pomoc prawna 

218 porad, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 3 porady. 

 

Spotkanie  

z prawnikiem  

w Klubie Senior+  

w Szlichtyngowej 

W listopadzie odbyło się spotkanie 

uczestników klubu z aplikantem 

adwokackim Panem Andrzejem 

Sosenko. Tematem wiodącym były 

przepisy cywilno-prawne. dot. m.in. 

prawa spadkowego, dziedziczenia 

odrzucenia spadku.  

 

 

 

Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającego na „Prowadzeniu domu pomocy 

społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie” we Wschowie  
 

Zarząd Powiatu Wschowskiego w wyniku postępowania konkursowego  

na wykonanie zadania publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), ustawą z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.) zdecydował o zleceniu realizacji zadania z zakresu 

pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety – Prowincja 

Poznańska, ul. Łąkowa 1-4, 61-878 Poznań i udzieleniu dotacji na lata 2019-2023.  

Dom Pomocy Społecznej mieści się we Wschowie, Plac Św. Jana 1. http://dpswschowa.com/  

 

Wysokość dotacji w 2020 roku wyniosła 1.121.010 zł. Kwota dotacji na każdy rok budżetowy 

uzależniona będzie od przyznanej dotacji na ten cel przez Wojewodę Lubuskiego. 

 

 

 

 

http://dpswschowa.com/
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Dotacja dla spółki wodnej 

Zarząd Powiatu Wschowskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXX/172/2018 Rady Powiatu 

Wschowskiego z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla 

spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania  

(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 2084) oraz uchwałą nr XII/83/2019 Rady Powiatu 

Wschowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej  Powiatu 

Wschowskiego na rok 2020 zdecydował o przyznaniu dotacji dla Powiatowej Spółki Wodnej we 

Wschowie na zadanie: „Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych” w wys. 30.000 zł.  

Działania te przyczyniły się do udrożnienia rowów melioracyjnych i systemów drenarskich oraz 

poprawy stanu technicznego urządzeń melioracyjnych na terenie Powiatu Wschowskiego. 

 

II. Pozafinansowa współpraca 

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym dotyczyła w szczególności form o charakterze 

informacyjnym i organizacyjnym, a odbywała się m.in. poprzez:  

 udzielania wsparcia merytorycznego, 

 wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, 

 działalności szkoleniowej na rzecz podniesienia sprawności sektora pozarządowego, 

 wskazywaniu możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł, 

 konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej,  

 tworzenia zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,  

 udzielania rekomendacji, 

 kampanii informacyjnej promującej przekazywanie 1%, 

 korzystania z narzędzi promocji powiatu, 

 współorganizacja imprez, 

 aktualizowania wykazu bazy danych NGO, 

 udostępniania zasobów rzeczowych m.in. lokalowych, 

 udzielania honorowego patronatu nad działaniami lub programami prowadzonymi przez 

organizacje. 

 

W ramach współpracy pozafinansowej przekazano trofea sportowe m.in. puchary, medale, 

statuetki oraz materiały promocyjne Powiatu Wschowskiego. 

 

Propagowano ideę 1%, promowano działalność stowarzyszeń i ich 

przedsięwzięć oraz informowano o zdobytych wyróżnieniach. 

Ogłaszano kampanie społeczne oraz konkursy kierowane do podmiotów 

NGO. 

 

Dwa wydarzenia zostały objęte Patronatem Starosty Wschowskiego:  

1) Konferencja naukowa pt. „Granica 1920 na ziemi wschowskiej i pograniczu 

wielkopolsko-śląskim” w dniach 22-23.10.2020 r. organizowana przez Stowarzyszenie CZAS 

ART we Wschowie.   

2) „Zawody spinningowe o Puchar Jeziora Sławskiego” organizowane przez 

Stowarzyszenie Lasy i Jeziora w Sławie. 
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Wydano cztery decyzje o dokonaniu zmian w ewidencji klubów sportowych oraz osiem 

zaświadczeń dla uczniowskich klubów sportowych/stowarzyszeń/klubów sportowych nie 

prowadzących działalności gospodarczej.  

 

22 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej 

Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się 

spotkanie informacyjne dla organizacji 

pozarządowych oraz innych organizacji pożytku 

publicznego zorganizowane przez Główny Punkt 

Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej 

Górze we współpracy z Departamentem 

Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

w Zielonej Górze.  

 

Podczas spotkania przekazano możliwości wsparcia 

zarówno z funduszy europejskich, jak  

i krajowych. Omówiono warunki, wskazano 

dokumenty i dedykowane strony internetowe. Ponadto 

podczas spotkania z przedstawicielami podmiotów III 

sektora omówiono wdrożenie Generatora e-NGO, 

wykorzystywanego do pisania wniosków w ramach 

otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez 

Samorząd Województwa Lubuskiego. 

 

Na stronie www.wschowa.info w zakładce Organizacje pozarządowe znajduje się również dział 

poświęcony podmiotom, funkcjonującym na terenie Powiatu Wschowskiego, który został 

podzielony na:  

1. stowarzyszenia sportowe, tj. kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których 

statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, dla których ewidencję prowadzi 

Starosta Wschowski 

2. uczniowskie kluby sportowe, dla których ewidencję prowadzi Starosta Wschowski, 

3. stowarzyszenia zwykłe, dla których ewidencję prowadzi Starosta Wschowski, 

4. stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

5. fundacje. 

 

Użyczono Stowarzyszeniu Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet  

i Rodziny „Żar” z Żar lokal użytkowy położonego na drugim piętrze budynku Starostwa 

Powiatowego, przy Placu Kosynierów 1C we Wschowie na czas oznaczony, tj. od dnia 

podpisania umowy użyczenia do 31 grudnia 2021 roku, celem udzielenia pomocy 

psychologicznej i prawnej w ramach programu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 

 

Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych będąca organem 

opiniodawczo-doradczym zebrała się cztery razy w 2020 roku w sprawie opiniowania projektów 

uchwał dot. planu finansowego środków pochodzących z PFRON-u i jego zmian oraz zasad ich 
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przyznawania osobom niepełnosprawnym.  

Do zakresu działania w/w rady należy:  

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:  

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; 

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;  

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;  

3) ocena realizacji programów;  

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem 

ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

 
 

Ogłoszono 30 listopada 2020 r. konsultacje społeczne dot. projektu „Programu współpracy 

Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”. Konsultacje miały 

charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mógł zgłosić uwagi, opinie  

i propozycje do projektu „Programu Współpracy” na specjalnym formularzu. Ze względu na 

stan epidemii nie było możliwe bezpośrednie spotkanie. Przedstawiciele organizacji 

pozarządowych nie zgłosili do 14 grudnia 2020 r. żadnych propozycji. Zarząd Powiatu przyjął 

projekt Programu, który skierowano następnie pod obrady Rady Powiatu Wschowskiego. 

 

 

 

Współpraca samorządu z III sektorem odbywa się na zasadach: pomocniczości, partnerstwa, 

jawności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz suwerenności stron i  jest ważnym 

ogniwem w realizowaniu zadań publicznych z wykorzystaniem środków finansowych  

z administracji samorządu terytorialnego.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Eliza Lebedyńska-Maj 

Sekretarz Powiatu 


