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Przy opracowaniu niniejszego Sprawozdania współpracowały następujące 

wydziały i jednostki organizacyjne: 

 

 

1. Wydział Spraw Społecznych – Wydział koordynujący  

2. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki 

3. Wydział Sportu  

4. Wydział Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej  

5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   

6. Wydział Zarządzania Kryzysowego  

7. Wieloosobowe stanowisko ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków 

8. Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju  

9. Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Radami Osiedlowymi  

10. Wydział Organizacyjno-Administracyjny  

11. Kancelaria Prezydenta Miasta 

12. Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 

13. Wydział Inwestycji 

14. Wydział Edukacji 

15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

16. Powiatowy Urząd Pracy 

17. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

18. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
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WPROWADZENIE 
 

  

 

Opracowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok 2010 wynika z art. 5a 

ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie
1
, w myśl którego organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie 

później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni. 

Powyższy dokument, zgodnie z wolą ustawodawcy, będzie przedstawiony Radzie Miejskiej. 

Niemniej, co należy podkreślić, od 2005 r. w ramach prac Zespołu Konsultacyjnego, co roku 

opracowywano raport na temat oceny realizacji polityki Miasta Przemyśla wobec organizacji 

pozarządowych
2
. Wszystkie te raporty są dostępne na stronie internetowej www.przemysl.pl 

w specjalnie wydzielonym miejscu dla organizacji pozarządowych, jak również u koordynatora 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż ustawodawca po raz pierwszy wyraźnie zobowiązał do 

przedłożenia sprawozdania, niniejsze opracowanie omawia zarówno kwestie ogólne związane 

z podstawami prawnymi współpracy, początki współpracy w Przemyślu, charakterystykę 

stowarzyszeń i fundacji oraz szczegółowo opisuje współpracę zarówno finansową, jak 

i pozafinansową w roku 2010.  

Mam nadzieję, iż przedłożony Wysokiej Radzie dokument dostarczy wyczerpującej wiedzy 

na temat rozwijanej od wielu lat współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami 

pozarządowymi.  

 

 

 
PREZYDENT 

MIASTA PRZEMYŚLA 

 

 

Robert Choma 

 

                                                 
1
  Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm. 

2
  Podstawą przygotowania Raportu jest Uchwała Nr 229/2005 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2005 r. 

w sprawie Karty Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zgodnie z § 2 Rozdział VII Karty Współpracy do 

zadań Zespołu Konsultacyjnego należy dokonywanie oceny realizacji polityki Miasta wobec organizacji 

pozarządowych i przedstawienie jej wraz z wnioskami Prezydentowi Miasta i Radzie raz w roku.   
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1.  WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 

 

 1.1  Krótki rys historyczny 

Współpraca władz miasta Przemyśla ze stowarzyszeniami prowadzącymi działalność na 

terenie miasta istniała już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy to finansowano 

z budżetu miasta Przemyśla działalność Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta czy 

Klub Abstynenta „Alfa”. 

Do czasu wejścia w życie w roku 2003 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, zwanej w dalszej części ustawą o dpp, zlecanie zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym następowało na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 

innych ustawy. Ponieważ nie były ustawowo określone zasady i tryb udzielania dotacji, 

samorządy samodzielnie takie zasady ustalały.  

Dzięki zmianom wprowadzonym ustawą o dpp przekazywanie środków finansowych na 

realizację zadań publicznych następuje w trybie tej ustawy oraz przyjętej na podstawie Ustawy 

o sporcie – Uchwale Rady Miejskiej w tym zakresie.  

Ponad pięcioletnie doświadczenia związane z praktyczną realizacją zapisów ustawy o dpp 

wskazywały m.in. na potrzebę ujednolicenia zasad ubiegania się o środki publiczne. Dlatego też 

znowelizowana w roku 2010 ustawa wprowadziła jeden tryb zlecania zadań z różnych sfer 

pożytku, np. z zakresu pomocy społecznej oraz usług rynku pracy.       

 

Przed wejściem w życie ustawy o dpp, współpraca z organizacjami pozarządowymi 

w Przemyślu była znacznie ograniczona i utrudniona. Sytuacja zmieniła się od momentu 

obowiązywania nowych przepisów.  

Od samego początku władze miasta podjęły szereg działań zmierzających do wprowadzenie 

w życie zapisów nowej ustawy. I tak warto wspomnieć, iż w roku 2004 Rada Miejska 

w Przemyślu przyjęła dwa roczne programy współpracy – jeden na rok 2004, natomiast drugi, po 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi – na rok 2005. W kolejnych latach przyjęcie 

programu współpracy poprzedzały zawsze konsultacje z zainteresowanymi organizacjami.   

W kwietniu 2005 r. Gmina Miejska Przemyśl przystąpiła do ogólnopolskiej akcji społecznej 

„Przejrzysta Polska”, której celem było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, 

prowadzące do poprawy jakości życia publicznego oraz pobudzania aktywności obywatelskiej.  

W ramach akcji zrealizowano sześć zadań obligatoryjnych i osiem fakultatywnych. Do 

zadań obowiązkowych należało m.in. opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi (tzw. Karta Współpracy); wśród zadań 

dodatkowych znalazło się stworzenie wykazu wszystkich działających organizacji z podaniem 

danych adresowych, rodzaju prowadzonej działalności wraz z możliwością zaprezentowania  

własnych doświadczeń i osiągnięć.  
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Innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie współpracy władz miasta Przemyśla 

z organizacjami pozarządowymi było zainicjowanie powołania Grup Roboczych, stawiających 

sobie za cel nawiązanie ściślejszej współpracy zarówno organizacji między sobą, jak również 

z władzami miasta. W trakcie spotkań konsultacyjnych we wrześniu 2005 r. (przy okazji akcji 

„Przejrzysta Polska”) utworzono cztery takie Grupy: ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży; ds. Osób 

Starszych i Niepełnosprawnych; ds. Kultury, Nauki i Edukacji; ds. Osób Biednych 

i Bezdomnych.  

Poszczególne grupy tworzyły te organizacje, których cele statutowe były zbieżne z celami 

określonej grupy. Formuła grup była otwarta; działały niezależnie od władz samorządowych. 

Pomoc Urzędu polegała na wystosowaniu zaproszeń do wszystkich zainteresowanych 

organizacji i zorganizowaniu pierwszego ich spotkania.  

Grupy Robocze w zamierzeniu miały zagwarantować zasadę reprezentatywności organizacji 

pozarządowych w Zespole Konsultacyjnym.  

W roku 2007 powstała dodatkowo Grupa ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia.  

 

Obok działającego od 2006 r. Zespołu Konsultacyjnego, w roku 2008 powołano Miejską 

Radę Sportu, którą tworzyli przedstawiciele organizacji pozarządowych związani ze 

środowiskiem sportowym. Rada była organem opiniodawczym i doradczym organów miasta 

w zakresie kultury fizycznej i sportu.  

W roku 2011 Rada Sportu została powołana na kolejną kadencję. 

 

Niewątpliwie jednym z najważniejszym wydarzeń w zakresie współpracy było 

zorganizowanie I Przemyskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbył się w dniu 5 

lipca 2009 r. na Wzgórzu Zamku Kazimierzowskiego. 

Zasadniczym celem Pikniku było pokazanie wielości organizacji pozarządowych, 

przybliżenie mieszkańcom miasta ich działalności, jak również osiągnięć w wielu dziedzinach 

życia społecznego. Swoją działalność zaprezentowało prawie 30 organizacji – każda 

przygotowała jedyną w swoim rodzaju formę autoprezentacji. Mając do dyspozycji namiot 

lub stragan zgromadzono różne materiały ukazujące konkretny obszar działalności: pomoc 

społeczną, naukowo-edukacyjną, sportową, medyczną, teatralną itp. Część stowarzyszeń 

skorzystała z możliwości zaprezentowania swojego dorobku na scenie.  

Wśród imprez towarzyszących zorganizowano panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli 

władz miasta, miejskich i wojewódzkich organizacji pozarządowych oraz środowiska 

naukowego.  

Przez cały czas trwania Pikniku, na wewnętrznym dziedzińcu zamkowych, przy „stoliku 

obywatelskim” dyżury pełnili zaproszeni posłowie na Sejm RP, radni Rady Miejskiej  

w Przemyślu i Prezydent Miasta wraz z zastępcami.  

Za działalność na rzecz rozwoju współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach 2005 

– 2007 Miasto Przemyśl zostało zwycięzcą II Krajowej Edycji Konkursu „O ludziach z ludźmi”, 

ogłoszonego w roku 2008 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.   

Problematyka Konkursu dotyczyła najlepszych praktyk w zakresie partycypacji 

obywatelskiej w procesie podejmowania decyzji przez władz lokalne.  
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Konkurs, finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego, był organizowany w czterech krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej: w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.  

Zwycięscy poszczególnych Konkursów krajowych wzięli udział w Międzynarodowej 

Konferencji w Brnie w dniu 23 kwietnia 2010 r., w trakcie której zostali wyłonieni laureaci na 

poziomie międzynarodowym. 

 

1.2  Działalność pożytku publicznego 

24 kwietnia 2003 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił dwie ustawy odnoszące się 

do działalności organizacji pozarządowych.  

Pierwsza to ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; drugą stanowiły 

przepisy wprowadzające ustawę
3
.  

W roku 2010 Sejm RP nowelizował ustawę o dpp
4
, udoskonalając dotychczasowe regulacje, 

doprecyzowując część przepisów, jak również wprowadzając zupełnie nowe instytucje prawne, 

np. inicjatywa lokalna.    

Ustawa o dpp reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi; uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu 

organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego; 

sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego; tworzenia 

i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego. Ustawa reguluje także warunki 

wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.    

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez 

organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o dpp. Działalność 

ta może być prowadzona także przez podmioty kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

oraz kluby sportowe będące spółkami. 

Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, 

w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – 

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. 

Organizacje pozarządowe, działające w sferze zadań publicznych wykonują działalność 

pożytku publicznego. Przepisów ustawy o dpp, w zakresie działalności pożytku publicznego, nie 

stosuje się do partii politycznych, związków zawodowych lub organizacji pracodawców; 

samorządów zawodowych; fundacji utworzonych przez partie polityczne.  

Przedmiotowa ustawa jednoznacznie wskazuje, iż realizacja zadań publicznych nie jest 

zastrzeżona dla podmiotów publicznych, ale może być również domeną „trzeciego sektora”
5
. 

                                                 
3
  Obie ustawy zostały opublikowane 29 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 873 i 874). W zasadzie ustawy weszły 

w życie 30 dni po ich ogłoszeniu. Wyjątek stanowiły przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 11-34 oraz art. 35 

ust. 2 pkt 5 dotyczące zlecania realizacji zadań publicznych i przeprowadzania konkursów ofert oraz 

uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego i nadzoru nad tymi organizacjami, które zaczęły 

obowiązywać od 1 stycznia 2004 roku. 
4
  Zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146). 
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Organy administracji publicznej są zobowiązane do współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w realizowaniu zadań publicznych.  

Najważniejszym i najbardziej intensywnym elementem współpracy administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi jest zlecanie realizacji zadań w drodze otwartych konkursów 

ofert.  

Ustawa o dpp określa niezbędne elementy oferty, procedurę przeprowadzania konkursów 

oraz warunki, jakim musi odpowiadać umowa zawarta z wyłonioną w tym postępowaniu 

organizacją pozarządową. Jednocześnie organom administracji publicznej przyznano uprawienia 

kontrolne wobec podmiotów realizujących zadania.   

 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o dpp zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:  

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji – z tym wiąże się całościowe finansowanie realizowanego 

projektu, lub 

2) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji – 

z czym wiąże się jedynie dofinansowanie, natomiast pozostałe środki pochodzą 

z środków własnych organizacji, z dotacji od innych organów, od sponsorów i z innych 

źródeł. 

Z pojęciem „zlecanie zadań” związana jest procedura, na którą składają się czynności: 

1) przeprowadzenie otwartego konkursu ofert i wyłonienie wykonawcy lub wykonawców; 

2) zawarcie umowy; 

3) przekazanie dotacji budżetowej; 

4) kontrola administracyjna w trakcie trwania umowy; 

5) sprawozdanie końcowe z realizacji zadania i rozliczenie się z dotacji. 

 

Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej 

inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest 

realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.  

Wniosek zawiera w szczególności: opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji 

oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.  

Organ administracji publicznej w nieprzekraczającym terminie 1 miesiąca rozpatruje 

celowość realizacji zadania oraz informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku 

stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie 

zlecenia zadania oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
5
  „Trzeci sektor” to pojęcie, które charakteryzuje ogółu organizacji pozarządowych. Zostało ono  przeniesione 

z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw 

demokratycznych na trzy sektory: pierwszy sektor to administracja publiczna; drugi sektor to sfera biznesu 

(wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk); trzeci sektor to ogół prywatnych 

organizacji, działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit). 
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Obok współpracy o charakterze finansowym, ustawa o dpp wskazuje na różnorodne formy 

działalności pozafinansowej, do których zalicza się m.in.: wzajemne informowanie się 

o planowanych kierunkach działalności, konsultowanie z organizacjami projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, tworzenie 

wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej 

oraz umów partnerstwa. 

Ponadto ustawa o dpp nałożyła na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 

obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

1.3  Dokumenty regulujące współpracę w Przemyślu 

1.3.1 Roczny program współpracy 

 

Podstawowym dokumentem regulującym współpracę administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi jest roczny program współpracy, którego przyjęcie wynika 

z art. 5a ust. 1 ustawy o dpp.  

W dniu 26 listopada 2009 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie rocznego programu 

współpracy na rok 2010
6
. Przygotowany projekt programu był przedmiotem konsultacji 

społecznych. W pierwszym etapie w miesiącu lipcu 2009 r. na miejskiej stronie internetowej 

www.przemysl.pl ukazała się informacja o rozpoczęciu prac nad projektem programu wraz 

z prośbą o zgłaszanie uwag i propozycji. Po uwzględnieniu wszystkich uwag zarówno samych 

organizacji, jak i wydziałów merytorycznych Urzędu, przygotowano wersję roboczą programu, 

która w dniu 15 października została zamieszczona na stronie internetowej. Następnie w dniu 30 

października w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu odbyło się 

spotkanie podsumowujące; zaproszenie na spotkanie otrzymały wszystkie aktywne organizacje 

z Przemyśla.  

Program współpracy został podzielony na 7 rozdziałów: postanowienia ogólne, cele 

programu, przedmiot współpracy, podmioty programu współpracy, zakres współpracy Gminy 

Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi w roku 2010, współpraca w pozyskiwaniu 

środków z innych źródeł, promocja działalności organizacji w mediach.  

Program przewidywał finansowanie zadań publicznych w sferze: zdrowia i polityki 

społecznej; oświaty, wychowania i kultury fizycznej; kultury, sztuki i tradycji; współpracy ze 

społecznościami lokalnymi innych państw. Obok współpracy o charakterze finansowym 

w programie zawarto propozycje współpracy pozafinansowej, w tym pomoc w pozyskiwaniu 

środków finansowych z innych źródeł finansowania niż budżet miasta, współpracę z Wydziałem 

Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju Urzędu Miejskiego w zakresie procedur aplikowania 

o środki z UE oraz przygotowania wniosku na dofinansowanie prac remontowych przez 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   

                                                 
6
  Uchwała Nr 192/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2010. 
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Ponadto organizacje pozarządowe mogły uzyskać wsparcie poprzez promocję ich 

działalności na stronach internetowych Urzędu Miejskiego oraz na łamach miesięcznika „Nasz 

Przemyśl”.  

Szczegółowa analiza realizacji powyższych zadań jest najważniejszą częścią niniejszego 

sprawozdania i została szeroko omówiona w dalszej jego części.  

 

1.3.2 Gminny program przeciwdziałania uzależnieniom 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, 

że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień 

oraz integracją społeczną osób uzależnionych należy do zadań własnych gmin. Realizacja zadań, 

do których w szczególności należy zaliczyć:  

-  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych 

i socjoterapeutycznych;  

-  wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów uzależnień  

prowadzona jest w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, uchwalanych corocznie przez rady gmin.  

Uchwalony w roku 2009 Gminny Program
7
 stanowił podstawę do zlecania realizacji zadań 

publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie o dpp. 

 

1.3.3 Karta Współpracy 

 

W dniu 29 listopada 2005 r. Rada Miejska przyjęła Kartę Współpracy Gminy Miejskiej 

Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego
8
. Karta służyła budowaniu partnerstwa między Gminą Miejską Przemyśl 

a organizacjami pozarządowymi w perspektywie wieloletniej. Do celów szczegółowych Karty 

należało m.in. wypracowanie wieloletniego modelu współpracy, wspieranie działań 

zmierzających do integracji organizacji pozarządowych realizujących zadania własne miasta, 

umacnianie struktur organizacji działających na rzecz społeczności lokalnej.  

Z Karty wynikał m.in. obowiązek powołania Koordynatora ds. współpracy, powołania 

Zespołu Konsultacyjnego oraz opracowanie harmonogramu spotkań władz miasta 

z organizacjami
9
. 

 

                                                 
7
  Uchwała Nr 191/2009 Rady Miejskiej w Przemyśl z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

w Przemyślu na 2010 rok 
8
  Por. przypis 2. 

9
  Szerzej nt. Koordynatora ds. współpracy i Zespołu Konsultacyjnego w dalszej części sprawozdania. 
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1.3.4 Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla 

 

Kolejnym dokumentem, może najważniejszym z punktu widzenia trwałości i wieloletniej 

perspektywy współpracy, jest Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla
10

. Dokument ten zawiera 7 

celów strategicznych, wśród których pierwszy to „Wspieranie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego w mieście Przemyślu poprzez współpracę z sektorem organizacji 

pozarządowych oraz budowę zaufania do władz samorządowych”.  

Każdy cel strategiczny zawiera szereg celów szczegółowych, których realizacja jest 

kontrolowana dzięki, przypisanym do każdego celu, określonym miarom postępu. W ten sposób 

wyznaczeni koordynatorzy poszczególnych celów strategicznych gromadzą informacje 

dotyczące stanu zawansowania realizacji tych celów.  

Miary postępu charakteryzujące bezpośrednio współpracę z organizacjami dotyczą m.in. 

liczby aktywnie funkcjonujących organizacji, liczby pojętych konsultacji społecznych, liczby 

spotkań przedstawicieli władz miasta i organizacji, wspólnych przedsięwzięć i form współpracy.  

Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla stanowi niewątpliwie ważny punkt odniesienia 

w podejmowaniu różnorodnych inicjatyw zmierzających do uściślenia istniejącej współpracy, 

czy też wytyczenia nowych jej kierunków.  

 

1.3.5 Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego 

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o dpp organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego zobligowany został do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu 

konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Wypełniając ustawowy obowiązek Rada Miejska w dniu 23 września 2010 r. przyjęła 

stosowną uchwałę
11

. 

Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych 

w dziedzinach dotyczących ich działalności stanowi jedną z form współpracy organów 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, a także wprowadza przejrzyste zasady 

uczestnictwa ww. podmiotów w podejmowaniu istotnych decyzji i tworzeniu prawa 

miejscowego. Wprowadzenie szczegółowego sposobu konsultacji projektów aktów prawa 

miejscowego zapewnia uczestnictwo w dyskusji nad przygotowanymi rozwiązaniami 

zainteresowanym stronom. 

 

                                                 
10

  Uchwała Nr 226/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia dokumentu 

pn. „Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla” z późn. zm. (zmiany dokonano w roku 2007, 2009 i 2010). 
11

  Uchwała Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 roku w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultacji z radami 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. 
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2.  CHARAKTERYSTYKA PRZEMYSKICH ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH  
 

 

2.1 Stowarzyszenia i fundacje  

Na podstawie ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez Wydział Spraw Społecznych 

oraz Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu można określić liczbę organizacji 

działających na terenie miasta. I tak organizacji pozarządowych jest ogółem 259, w tym 

aktywnych – ok. 200. Struktura organizacji pozarządowych ze względu na rodzaj prowadzonej 

działalności jest zróżnicowana. Największy procentowo udział stanowią organizacje działające 

w sferze sportu i rekreacji; dalej sztuki, kultury; oświaty, edukacji, wychowania; ochrony 

zdrowia; pomocy społecznej. 

 

Tabela 1. Liczba organizacji pozarządowych wg rodzaju prowadzonej działalności w latach 2005-2010 

Rodzaj prowadzonej działalności 
Liczba organizacji 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Oświata, edukacja, wychowanie 15 18 21 26 28 30 

Pomoc społeczna, działalność 

charytatywna 
4 6 5 5 5 5 

Ochrona zdrowia, rehabilitacja 18 16 18 22 22 23 

Rodzina, dzieci, młodzież 7 7 13 14 19 19 

Sztuka, kultura, ochrona zabytków 31 26 28 36 37 41 

Ekologia, ochrona środowiska 10 6 7 12 10 10 

Seniorzy, organizacje kombatanckie 9 11 12 13 15 15 

Organizacje kobiece 5 2 2 2 2 2 

Sport, rekreacja 6 61 77 82 84 84 

Mniejszości narodowe 2 1 1 2 3 3 

Przedsiębiorczość - 11 15 19 21 22 

Inne 24 5 3 4 5 5 

RAZEM 131 170 202 237 251 259 

 

Na podstawie ewidencji fundacji prowadzonej przez Wydział Spraw Społecznych można 

wskazać, iż w ogólnej liczbie organizacji pozarządowych na terenie miasta Przemyśla ma swoją 

siedzibę 12 fundacji. 
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Tabela 2. Procentowy podział organizacji pozarządowych wg rodzaju prowadzonej działalności w latach 

2005-2010 

Rodzaj prowadzonej działalności 
Udział % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Oświata, edukacja, wychowanie 11,28 15,57 10,39 11,20 11,16 11,58 

Pomoc społeczna, działalność 

charytatywna 
3,01 4,91 2,47 2,15 2,00 1,93 

Ochrona zdrowia, rehabilitacja 13,53 13,11 8,91 9,48 8,77 8,88 

Rodzina, dzieci, młodzież 6,02 9,83 6,43 6,03 7,57 7,36 

Sztuka, kultura, ochrona zabytków 24,06 21,31 13,86 15,51 14,75 15,83 

Ekologia, ochrona środowiska 7,52 4,91 3,46 5,17 3,99 3,86 

Seniorzy, organizacje kombatanckie 6,77 9,01 5,94 5,60 5,98 5,79 

Organizacje kobiece 3,76 1,63 0,99 0,86 0,80 0,77 

Sport, rekreacja 5,26 4,91 38,11 33,19 33,47 32,43 

Mniejszości narodowe 0,75 0,81 0,49 0,86 1,20 1,15 

Przedsiębiorczość - 9,01 7,42 8,19 8,37 8,49 

Inne 18,04 4,09 1,53 1,72 2,00 1,93 

 

Procentowy udział organizacji pozarządowych ukazuje procent organizacji pozarządowych 

prowadzących działalność określonego rodzaju na terenie miasta Przemyśla w stosunku do 

ogólnej liczby organizacji. Zdecydowanie największy odsetek organizacji to stowarzyszenia 

działające w sferze sportu i rekreacji; najmniejszy odsetek organizacji stanowią stowarzyszenia 

działające na rzecz kobiet i mniejszości narodowych. 
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Wykres 1. Procentowy podział organizacji pozarządowych wg rodzaju prowadzonej działalności.  

Dane na koniec 2010 r.  

 

2.2  Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach
12

 statuuje dwa rodzaje 

organów nadzoru; jednym organem jest sąd rejestrowy, natomiast drugim – starosta właściwy ze 

względu na siedzibę stowarzyszenia. Dla stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego 

nadzór sprawuje wojewoda.  

Uprawnienia starosty jako organu nadzoru wymienia art. 25 cyt. ustawy. Są to: prawo 

żądania dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał 

walnego zebrania członków oraz prawo żądania od władz stowarzyszenia niezbędnych 

wyjaśnień.  

Zakres tej „niezbędności” dotyczy stwierdzenia, czy działalność stowarzyszenia jest zgodna 

z prawem oraz czy nie narusza postanowień statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 cyt. 

ustawy. 

Nadzór nad stowarzyszeniami sprawowany jest z punktu widzenia legalności, tj. zgodności 

z przepisami prawa i statutem, bez wkraczania w sferę merytoryczną tej działalności.  

W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza 

postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy, organ 

nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić 

o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, wystąpić 

do sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29 ustawy. 

Osobną sprawą jest kontrola wykorzystania dotacji udzielonych organizacji. W tym 

przypadku do kontroli uprawniony jest organ, który jej udzielił – w zakresie i na zasadach 

określonych w umowie. 

                                                 
12

 Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm. 
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W celu prawidłowego wykonywania ustawowego obowiązku nadzorczego prowadzona jest 

przez Wydział Spraw Społecznych ewidencja stowarzyszeń, natomiast przez Wydział Sportu 

ewidencja uczniowskich klubów sportowych i ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej, 

których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.   

Czynności nadzorcze wobec stowarzyszeń wykonywane są na bieżąco. W przypadku 

stowarzyszeń nie prowadzących już działalności, które nie posiadają statutowych organów 

podejmowane są czynności wyjaśniające i w uzasadnionych przypadkach kierowane są wnioski 

o rozwiązanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 

W latach 2008 – 2010 zlikwidowano 6 stowarzyszeń, natomiast wobec kolejnych 5 

wszczęto czynności nadzorcze.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
13

 organem nadzorczym 

fundacji od 2006 r. jest, oprócz właściwego ministra, właściwy ze względu na  siedzibę fundacji 

starosta. Nadzór sprawuje sąd rejestrowy przy rejestracji. Art. 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. 

o fundacjach
14

 stanowi, iż sąd dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po 

stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną 

osobę lub organ i są ważne.  

Postanowienie o wpisaniu fundacji do KRS wydaje sąd ponadto po stwierdzeniu, że cel 

i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.  

 

Instytucją nadzoru dla fundacji jest właściwy minister lub starosta. Może on wystąpić do 

sądu z wnioskiem o: 

1) uchylenie uchwały zarządu fundacji pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo 

z postanowieniem statutu fundacji lub z przepisami prawa, 

2) wstrzymanie wykonywania uchwały. 

W stosunku do zarządu fundacji, jeżeli w istotny sposób narusza ona przepisy prawa 

lub postanowienia statutu albo niezgodna jest z celem fundacji, organ nadzorczy może wystąpić 

do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.  

 

Od 2006 roku wobec fundacji nie podjęto żadnych czynności nadzorczych, o których mowa 

powyżej. 

 

 

 

 

 

                                                 
13

  Dz. U. Nr 175, poz. 1462 
14

  Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm. 
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3. ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH 

WSPÓŁPRACY W ROKU 2010 
 

 

3.1  Współpraca o charakterze finansowym – otwarte konkursy ofert 

3.1.1  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
15

 

 

1)  wspieranie na terenie miasta Przemyśla realizacji programów profilaktyczno-

edukacyjnych w zakresie uzależnień w szkołach podstawowych i gimnazjalnych;  

2)  wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Przemyśla, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych; 

3)  wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, 

w szczególności realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży; 

4)  wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu 

miasta Przemyśla w czasie ferii; 

5)  wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu 

miasta Przemyśla w czasie wypoczynku letniego; 

6)  wspieranie działań służących wspomaganiu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od 

alkoholu poprzez realizację programów rehabilitacyjno-edukacyjnych oraz imprez 

integrujących.  

 

3.1.2  W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
16

 

 

1)  organizacja zajęć sportowych i turniejów dla dzieci i młodzieży; 

2)  organizacja miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych. 

  

3.1.3  W zakresie sportu kwalifikowanego
17

 

 

Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu kwalifikowanego na terenie miasta 

Przemyśla. 

                                                 
15

  Dotacje przekazano w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
16

  Dotacje przekazano w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
17

  Dotacje przekazano w trybie i na zasadach określonych w uchwale Nr 39/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu 

z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu 

kwalifikowanego na terenie Miasta Przemyśla.  
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3.1.4  W zakresie kultury
18

 

 

Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla miasta, w tym: 

1)  Przemyska Wiosna Fredrowska;  

2)  Międzynarodowy Przemyski Festiwal „Salezjańskie lato”;  

3)  Przemyska Jesień Muzyczna;  

4)  Wydanie „Rocznika Przemyskiego”;  

5)  Dni Kultury Chrześcijańskiej;  

6)  Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Gospel; 

7)  „Noc Kupały”; 

8)  Organizacja koncertów muzyki poważnej; 

9)  Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego; 

10) Organizacja warsztatów muzycznych „Wiosenne Kursy Mistrzowskie”. 

 

3.1.5 W zakresie pomocy społecznej
19

 

 

1) wspieranie zapewnienia wyżywienia osobom ubogim na terenie Starego Miasta; 

2) wspieranie w zakresie udzielania schronienia i wyżywienia osobom tego pozbawionym 

świadczona na terenie dzielnicy Zasanie; 

3) świadczenie usług opiekuńczych w domu ze względu na wiek, chorobę 

lub niepełnosprawność wymagającą częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb 

życiowych, podstawowej opieki higieniczno-sanitarnej i pomocy w utrzymaniu więzi ze 

środowiskiem; 

4) prowadzenie na terenie miasta Przemyśla całodobowej placówki opiekuńczo-

wychowawczej. 

                                                 
18

  Dotacje przekazano w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
19

  Dotacje przekazano w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). W ramach ogłoszonego w 2005 r. konkursu ofert na realizację 

zadań z zakresu pomocy społecznej podpisano w miesiącu styczniu 2006 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską 

Przemyśl a organizacjami pozarządowymi w formie 5-letnich aneksowanych corocznie kontraktów. Od roku 

2011 obowiązują nowe umowy, zawarte na podstawie ogłoszonych w roku 2010 przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej otwartych konkursów ofert. 
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Tabela 3. Kwoty dotacji przekazanych w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2010 

Lp. Wydział Zakres zadań 
Kwota dotacji 

(zł) 

Liczba 

konkursów 

Liczba 

ofert 

Liczba 

umów 

1 
Wydział Spraw Społecznych 

Profilaktyka uzależnień      499 786,04 2 44 40 

2 Pomoc społeczna 1 614 034,50 - - 5 

3 
Wydział Kultury, Promocji  

i Turystyki  
Kultura 145 000,00 2 11 10 

4 
Wydział Sportu 

Kultura fizyczna i sport 119 932,49 1 43 35 

5 Sport kwalifikowany 210 000,00 1 24 19 

SUMA 2 588 753,03 6 122 109 

 

W roku 2010 ogłoszono łącznie 6 otwartych konkursów ofert na realizację 19 zadań 

publicznych. W sumie wpłynęło 122 wniosków, z których dofinansowano 109, w tym 5 

w ramach umów wieloletnich. 

 

 
Wykres 2. Procentowy podział dotacji na zadania zrealizowane w roku 2010 

 
 

 

Jak wynika z powyższego wykresu największy udział wydatków (62 %) stanowiły dotacje na 

realizacje zadań w zakresie pomocy społecznej; natomiast najmniejszy – dotacje na zadania 

z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury. 
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3.2  Współpraca o charakterze finansowym – pozakonkursowym 

3.2.1  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

1)  wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu 

miasta Przemyśla w czasie wypoczynku letniego; 

2)  pomoc w organizowaniu profesjonalnego streetworkingu; 

3)  wakacje z trenerem środowiskowym. 

 

3.2.2 W zakresie zdrowia 

 

1) przekazanie pasków do pomiaru cholesterolu i trójglicerydów dla Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków w Przemyślu; 

2) opłacenie kosztów wyżywienia i noclegów personelu pielęgniarskiego obsługującego 

cytomammobus. 

 

 3.2.3 W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 

1)  stypendia sportowe dla zawodników;  

2)  nagrody i wyróżnienia dla trenerów, zawodników, wolontariuszy i klubów sportowych; 

3)  sprzęt sportowy otrzymany jako nagroda w konkursach centralnych. 

 

3.2.4 W zakresie kultury i turystyki 

 

1)  wsparcie obchodów jubileuszowych organizacji; 

2)  zlecenie usługi oprawy muzycznej świąt państwowych i rocznic; 

3)  zlecenie usługi wspólnego śpiewania w ramach Święta Niepodległości; 

4)  zlecenie usługi prowadzenia punktu informacji turystycznej;  

5)  zlecenie usługi organizacji imprez krajoznawczych, odnawiania szlaków na terenie 

miasta; 

6)  zlecenie usługi prowadzenie informacji turystycznej na Zniesieniu i w Bramie 

Sanockiej, udziału w targach turystycznych i imprezach promujących miasto; 

7)  dofinansowanie imprezy „Regaty Żeglarskie o puchar Prezydenta Miasta”; 

8)  zlecenie usługi organizacji Przemyskiej Gry Miejskiej oraz Weekendów z Fantastyką; 

9)  zlecenie usługi promocji logo miasta na koszulkach kolarskich; 

10) wsparcie finansowe organizacji Bukowińskich Spotkań ze Sztuką; 

11) dofinansowanie kosztów przejazdu zespołu na Turniej w Miszkolcu; 

12) dofinansowanie kosztów przejazdu zespołów na Turniej w Chorwacji; 

13) dofinansowanie kosztów przejazdu na imprezę promocyjną do Krakowa; 

14) ufundowanie nagród i pucharów na Wystawę Psów Rasowych; 

15) ufundowanie nagrody w plebiscycie „Mój Ulubiony Sklep”; 

16) ufundowanie pucharów w turnieju Tańca Towarzyskiego.  
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3.2.5 W zakresie prac remontowo-konserwatorskich 

 

Przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich obiektów sakralnych i innych. Na prace 

konserwatorskie dofinansowanie uzyskało 8 podmiotów kościelnych oraz jedno stowarzyszenie. 

 

Tabela 4. Dofinansowanie pozakonkursowe w roku 2010 

Lp. Wydział Zakres zadań 
Kwota 

dofinansowania (zł) 

1 
Wydział Spraw Społecznych 

Profilaktyka 54 694,60 

2 Zdrowie 1 348,98 

3 
Wydział Kultury, Promocji  

i Turystyki  
Kultura i turystyka 144 235,00 

4 Wydział Sportu Kultura fizyczna i sport 92 097,85 

5 
Wieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony 

i Konserwacji Zabytków 

Prace remontowo-

konserwatorskie 
130 000,00 

SUMA 422 376,43 

 

 
Wykres 3. Procentowy podział dofinansowania pozakonkursowego w roku 2010 

 
 

 

Największy procentowo udział dofinansowania pozakonkursowego otrzymały zadania z zakresu 

kultury i turystyki oraz prac remontowo-konserwatorskich
20

. Najmniejsze dofinansowanie 

otrzymały zadania z zakresu zdrowia i profilaktyki. 

 

                                                 
20

  Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.), art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 25/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 lutego 

2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków z późn. zm.  
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Wykres 4. Procentowy udział dofinansowania zadań w podziale na tryb konkursowy 

i pozakonkursowy w roku 2010 

 
 

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że 86 % kwoty ogółem dofinansowania 

przeznaczonego na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe została 

przekazywana w drodze otwartych konkursów ofert.  

 

 

 

 

 

 

W roku 2010  

przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom kościelnym 

 

3 011 129,46  zł 
 

co stanowi 0,96 % kwoty wydatków budżetowych ogółem21 
 

 

 

 

                                                 
21

  Wydatki budżetu miasta w roku 2010 wyniosły: 312 701 730,74 zł. 
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Wykres 5. Kwoty wydatków ogółem w latach 2003-2010 przekazanych organizacjom pozarządowym  

 
 

 

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, iż w latach 2003-2010 wyraźnie wzrasta 

łączna suma kwot przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe. 

 Także zauważalna jest, w perspektywie wieloletniej, tendencja wzrostowa łącznej sumy 

kwot dofinansowania organizacji pozarządowych w stosunku do wydatków budżetowych miasta.    

 

 

 
Wykres 6. Procent dofinansowania organizacji pozarządowych w stosunku do wydatków budżetowych 

w latach 2003-2010 
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4.  WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE 

POZAFINANSOWYM W ROKU 2010 
 

 

4.1  W zakresie spraw społecznych i zdrowia 

1) prowadzenie na stronie internetowej Miejskiego Serwisu Informacyjnego działu dla 

organizacji pozarządowych;  

2) promocja 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego;  

3) zorganizowanie cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych w przedmiocie nowelizacji 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawidłowego 

przygotowania ofert konkursowych oraz rozliczania dotacji;  

4) udzielanie porad i pomocy prawnej organizacjom pozarządowym w zakresie stosowania 

ustawy o dpp, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz innych regulacji dotyczących 

funkcjonowania „trzeciego sektora”; 

5) udzielanie referencji organizacjom; 

6) współpraca ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej przy 

pisaniu prac licencjackich podejmujących tematykę współpracy z organizacjami 

pozarządowymi;  

7) udział przedstawicieli miasta w Grupie Wymiany Doświadczeń pt. "Współpraca 

jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi" organizowanym 

w ramach projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Model współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowym"; 

8) konsultowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

9) udostępnianie organizacjom pozarządowym sal narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu;  

10) szkolenia tematyczne związane z ochroną i promocją zdrowia; 

11) propagowanie idei marszów i obchodów dni poświęconych tematyce zdrowotnej; 

12) współorganizowanie badań profilaktycznych – badania mammograficzne i cytologiczne, 

badania pod kątem cukrzycy; 

13) udział w posiedzeniach i konferencjach o tematyce zdrowotnej; 

14) kampanie informacyjne dotyczące stref wolnych od dymu tytoniowego, szkoły cukrzycy, 

miesiąc świadomości raka płuc. 

  

4.2 W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

1)  konsultacje i porady z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej 

dotyczące ogłaszanych konkursów ofert, a także możliwości pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych i pisania projektów, wniosków oraz ich rozliczania; 

2) współpraca z Miejską Radą Sportu we wszystkich podejmowanych przez Radę sprawach 

oraz przekazywanie Radzie niezbędne materiały do opiniowania – zgodnie z jej 

kompetencjami; 
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3) umieszczanie na stronach internetowych miasta wszelkich informacji promujących 

działania wszystkich podmiotów działających w kulturze fizycznej, w szczególności 

terminarzy spotkań ligowych, miejsca i godzin prowadzenia zajęć, rocznego kalendarza 

imprez sportowych, zapowiedzi oraz sprawozdań z przebiegu turniejów, biegów, lig 

szkolnych i miejskiego współzawodnictwa szkół. 

 

4.3 W zakresie kultury 

1) pomoc Towarzystwu Przyjaciół Przemyśla i Regionu w przeprowadzeniu Plebiscytu 

„Przemyślanin Roku” (dyplomy, zaproszenia, włączenie finału do uroczystości 3-

Majowych); 

2) pomoc Stowarzyszeniu Rodzin Katyńskich w organizacji uroczystości rocznicowej (druk 

afiszy i zaproszeń); 

3) pomoc Związkowi Harcerstwa Polskiego w zorganizowaniu w Rynku uroczystości 

przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju; 

4) zapraszanie członków stowarzyszeń kombatanckich na uroczystości państwowe 

i rocznicowe organizowane w mieście; 

5) przekazywanie stowarzyszeniom materiałów promocyjnych o mieście, okazjonalny druk 

i wysyłka zaproszeń, opracowanie i druk plakatów, pomoc w rozreklamowaniu imprezy. 

 

4.4 W zakresie najmu lokali użytkowych 

Zgodnie z uchwałą
22

 poza przetargiem Gmina Miejska Przemyśl wynajmuje lokale na rzecz 

organizacji pożytku publicznego do prowadzenia ich działalności statutowej. Stawki czynszu za 

1 m
2
 powierzchni użytkowej są najniższe dla tych organizacji. Z tej formy wynajmu korzystają 

następujące organizacje:  

1) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej; 

2) Polski Komitet Pomocy Społecznej – 3 lokale; 

3) Polski Związek Działkowców Rzeszów; 

4) Polski Związek Działkowców „Nadzieja”; 

5) Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką; 

6) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy; 

7) Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum”; 

8) Południowo-Wschodni Instytut Naukowy; 

9) Polski Związek Głuchych – 2 lokale; 

10) Klub Mościska; 

11) Związek Strzelecki „Strzelec” – lokal przy ul. Kazimierza Wielkiego 7; 

12) Podkarpackie Stowarzyszenie Motocyklowe „Eastern Scorpions”; 

13) Przemyska Kongregacja Kupiecka; 

14) Związek Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej; 

15) Klub Metalowych Serc; 

16) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”; 

                                                 
22

  Uchwała Nr 162/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad najmu gminnych 

lokali użytkowych. 
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17) Ogólnopolska Organizacja Bezrobotnych Oddział Okręgowy; 

18) Towarzystwo Muzyczne; 

19) Polski Czerwony Krzyż; 

20) Towarzystwo „Nasz Dom”; 

21) Związek Strzelecki „Strzelec” – lokal przy ul. Słowackiego 33; 

22) Stowarzyszenie Romów Przemyskich; 

23) Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych „San”; 

24) NSZZ Solidarność KZOiW; 

25) Okręgowa Izba Lekarska; 

26) Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy – 2 lokale  

 

Ponadto z lokali należących do zasobów miasta lub opłacanych przez miasto korzystają 

następujące organizacje sportowe: 

1) Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy; 

2) Przemyska Szkółka Bokserska; 

3) Klub Sportowy „Czuwaj”; 

4) Klub Sportowy „Motor”; 

5) Uczniowskie Kluby Sportowe i kilka stowarzyszeń; 

6) SKF „Kazanów”. 

 

4.5 W zakresie pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł 

1)  doradztwo w zakresie procedur aplikowania o środki finansowe z UE i innych źródeł 

zewnętrznych; 

2) doradztwo dotyczące ubiegania się o dofinansowanie Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach 

wpisanych do rejestru. 

  

4.6 W zakresie zbiórek publicznych 

W roku 2010 wydano następującym organizacjom pozarządowym decyzje na przeprowadzenie 

zbiórek publicznych: 

1) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt 

Przemyskich -  cel: realizacja zadań statutowych ZHP; 

2) Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Przemyślu 

- cel: kwesta dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti 

3) Fundacja Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” 

 - cel: organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin Przemyśla 

4) Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej 

 - cel: pomoc powodzianom z terenu diecezji przemyskiej 

5)  Caritas Archidiecezji Przemyskiej 

 - cel: wyprawki szkolne dla dzieci z terenów powodziowych 

6) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło Terenowe w Przemyślu 

 - cel: leczenie chorych na stwardnienie rozsiane 
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7) Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarzy Przemyskich 

 - cel: ratowanie zabytków cmentarzy przemyskich 

8) Fundacja Życie Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” 

 - cel: leczenie 4-letniego Fabiana 

 

4.7 W zakresie koordynowania współpracy z organizacjami 

 pozarządowymi 

 

W roku 2006 został powołany Koordynator ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi
23

. Zadania Koordynatora polegają w szczególności na: koordynowaniu prac 

Zespołu Konsultacyjnego, opracowaniu uchwał, zarządzeń i innych dokumentów dotyczących 

współpracy z organizacjami, przygotowaniu we współpracy z Zespołem Konsultacyjnym raportu 

na temat oceny współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi, obsłudze 

Prezydenta Miasta Przemyśla w Radzie Działalności Pożytku Publicznego.  

Ponadto z każdym rokiem coraz więcej osób korzysta z pomocy koordynatora w sprawach 

dotyczących m.in. procedury rejestracji stowarzyszeń, wypełniania wniosków do KRS, a także 

przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. 

Koordynator ds. współpracy jest usytuowany w Wydziale Spraw Społecznych.   

                                                 
23

  Zarządzenie Nr 13/06  Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego.  
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5. DZIAŁALNOŚĆ PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA 
 

 

Pan Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla od samego początku swojego urzędowania 

łączy funkcję Prezydenta Miasta z członkostwem w Radzie Działalności Pożytku Publicznego.  

Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na podstawie ustawy o dpp. Jest 

organem opiniująco-doradczym oraz pomocniczym ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego. Składa się z 20 członków – 5 przedstawicieli organów administracji 

rządowej, 5 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz 10 reprezentantów 

organizacji pozarządowych.  

W listopadzie 2003 r. odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady I kadencji, 

natomiast w lutym 2006 roku – II kadencji. Pierwsza kadencja trwała 2 lata, następne 3 lata.  

Decyzją Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pani Jolanty Fedak, w dniu 29 kwietnia 2009 

r. powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, której członkiem po raz 

trzeci został Pan Prezydent. W Radzie Pan Prezydent reprezentuje stronę samorządową, a jego 

kandydatura została zgłoszona przez Związek Powiatów Polskich.  

Członkowie Rady otrzymują za swoją pracę jedynie diety i zwroty kosztów podróży. Rada 

zajmuje się wyrażaniem opinii dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, opinii o rządowych projektach aktów prawnych dotyczących 

działalności pożytku publicznego, rekomendowaniem standardów realizacji zadań publicznych 

itp.  

Pan Prezydent, jako członek zespołu ds. prawnych i monitoringu Rady, szczególnie 

zaangażował się w prace nad nowelizacją ustawy o dpp. 

 

W roku 2008 odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej Departament Pożytku Publicznego z okazji 5-lecia ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, podczas której Pan Prezydent wygłosił referat prezentujący 

rozwiązania w zakresie współpracy na przykładzie miasta Przemyśla. 

 

W roku 2007 ukazał się wywiad z Panem Prezydentem na łamach „Naszego Przemyśla” 

podejmujący tematykę współpracy, natomiast w październiku 2010 r. Pan Prezydent 

opublikował na łamach „Naszego Przemyśla” artykułu pt. „Czy pożytek jest użyteczny”, 

w którym podsumował wieloletnią współpracę, ukazując miejsce budowania społeczeństwa 

obywatelskiego w perspektywie rozwoju miasta.  

 

Obok działalności w RDPP Pan Prezydent w roku 2010 uczestniczył w ok. 60 spotkaniach, 

konferencjach, jubileuszach i innego rodzaju wydarzeniach organizacji pozarządowych zarówno 

z terenu miasta Przemyśla, jak i ogólnokrajowych. 

Ponadto objął patronatem ok. 20 wydarzeń przygotowanych przez organizacje pozarządowe. 
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6. WSPÓLNE ZESPOŁY 
 

 

6.1 Zespół Konsultacyjny II kadencji24 

W skład Zespołu wchodziły osoby reprezentujące Prezydenta Miasta Przemyśla, Radę 

Miejską, wydziały merytoryczne Urzędu oraz organizacje pozarządowe. Kadencja Zespołu 

pokrywała się z kadencją władz samorządu. Ponieważ obecnie trwają prace związane 

z powołaniem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, nie powołano Zespołu na 

kolejną kadencję.   

W dniu 31 maja 2010 r. odbyło się posiedzenie Zespołu poświęcone m.in. podsumowaniu 

dotychczasowej współpracy, przyjęciu raportu na temat oceny realizacji polityki miasta 

Przemyśla wobec organizacji pozarządowych w roku 2009, przyjęciu harmonogramu spotkań 

władz miasta z organizacjami w roku 2010, zaprezentowaniu działań związanych z tworzeniem 

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.    

Zespół Konsultacyjny obsługiwał Wydział Spraw Społecznych. 

      

6.2 Miejska Rada Sportu 

W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych związani ze 

środowiskiem sportowym
25

. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym organów miasta 

w zakresie kultury fizycznej i sportu.  

W roku 2010 Rada odbyła 4 posiedzenia, w trakcie których zajmowała się m.in.:  

1)  opiniowaniem projektu budżetu miasta w zakresie kultury fizycznej,  

2)  opiniowaniem projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej, m.in. stypendiów 

i nagród w dziedzinie sportu, 

3)  opiniowaniem i propozycją podziału środków finansowych w ramach ogłoszonych 

konkursów na zadanie w zakresie sportu kwalifikowanego, 

4)  ustalaniem zasad współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność w kulturze 

fizycznej. 

Miejską Radę Sportu obsługuje Wydział Sportu. 

 

6.3 Zespół Realizacyjny Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla (ZRS) 

Celem powołania Zespołu Realizacji Strategii jest dokonywanie aktualizacji informacji 

o stanie realizacji Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla.  

                                                 
24

  Zarządzenie Nr 125/07 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie powołania składu 

oraz określenia Regulaminu prac Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  
25

  Zarządzenie Nr 82/2008 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 kwietnia 2008 r. Zarządzeniem Nr 132/2008 

Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 czerwca 2008 r. powołano 11 członków Miejskiej Rady Sportu. 

Zarządzeniem Nr 326/09 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 listopada 2009 r. dokonano zmian w składzie 

Rady.  
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W skład Zespołu wchodzą naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy niektórych 

spółek i jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawiciele środowisk biznesu i organizacji 

pozarządowych. Zespół spotyka się raz na kwartał. Raz do roku Zespół sporządza informację dla 

Rady Miejskiej o stanie realizacji strategii, ewentualnie wraz z wnioskami o jej aktualizację.  

Zespół Realizacyjny Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla obsługuje Wydział Funduszy 

Europejskich i Strategii Rozwoju. 

 

6.4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych26 

W skład Komisji wchodzi 11 osób – przedstawicieli Rady Miejskiej, organizacji 

pozarządowych i Kościoła Katolickiego. Celem powołania Komisji jest inicjowanie 

różnorodnych działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, jak również podejmowanie czynności 

zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obsługuje Wydział Spraw 

Społecznych. 

 

6.5 Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych27 

 Rada składa się z 5 osób – przedstawicieli, działających na terenie miasta, organizacji 

pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli samorządu gminy. Rada jest organem 

opiniodawczo-doradczym.  

Do zadań Rady należy m. in.: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych; 

opiniowanie projektów powiatowych programów działań i ocena ich realizacji; opiniowanie 

projektów uchwał. W roku 2010 odbyło się 6 posiedzeń Rady. 

Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych obsługuje Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej.  

 

6.6 Powiatowa Rada Zatrudnienia28 

Radę tworzą reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, reprezentatywne organizacje 

związkowe, reprezentatywne organizacje pracodawców, społeczno-zawodowe organizacje 

rolników, organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy – łącznie 

17 osób. Kadencja Rady trwa 4 lata. Rada jest organem opiniująco-doradczym w sprawach 

polityki rynku pracy.  

Powiatową Radę Zatrudnienia obsługuje Powiatowy Urząd Pracy. 

                                                 
26

  Zarządzenie Nr 357/2010 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu. 
27

  Zarządzenie Nr 150/2007 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12 lipca 2007 r.  
28

  Zarządzenie Nr 311/2008 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie powołania 

Powiatowej Rady Zatrudnienia w Przemyślu z późn. zm. 
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6.7 Zespół Kierowania Obroną Cywilną29 

Zadaniem Zespołu jest kierowanie i koordynowanie działań sił i środków służących 

ochronie życia i mienia ludności miasta Przemyśla w ramach powszechnego systemu obronnego 

państwa oraz realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej miasta. Zespół dzieli się na kilka grup: do 

spraw operacyjnych, specjalistów, do spraw opieki społecznej, do spraw zaopatrzenia 

i transportu, do spraw ewakuacji.  

Organizacje pozarządowe reprezentują: Komendant Hufca ZHP i Kierownik PCK Zarządu 

Rejonowego w Przemyślu.   

Zespół Kierowania Obroną Cywilną obsługuje Wydział Zarządzania Kryzysowego. 

 

6.8 Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego30 

Zespół był organem pomocniczym Prezydenta Miasta Przemyśla w zapewnieniu 

wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na terenie miasta Przemyśla. 

Zespół dzielił się na kilka grup: planowania cywilnego; monitorowania prognoz i analiz; 

operacji i wsparcia działań; organizacji ewakuacji; opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-

bytowej. 

Zespół tworzyło 52 osób, w tym 1 przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego obsługiwał Wydział Zarządzania Kryzysowego. 

 

6.9  Zespół Realizacyjny „Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2008-

 2015”31 

 

Powołanie Zespołu wynika z przyjętej Strategii Rozwoju Turystyki dla miasta Przemyśla
32

. 

W skład Zespołu, obok pracowników Urzędu, wchodzą przedstawiciele z Państwowej Wyższej 

Szkoły Wschodnioeuropejskiej, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespołu Szkół Usługowo-

Hotelarskich i Gastronomicznych, branży turystycznej oraz Rady Miasta.  

Organizacje pozarządowe reprezentują: Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego 

Wojaka Szwejka, Przemyski Oddział PTTK im. dr. M. Orłowicza, Przemyskie Stowarzyszenie 

Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, Przemyski Klub Fajki oraz Przemyskie Stowarzyszenie 

Cyklistów.  

Zespół Realizacyjny „Strategii Rozwoju Turystyki” obsługuje Wydział Kultury, Promocji 

i Turystyki. 

 

                                                 
29

  Zarządzenie Nr 28/07 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu 

Kierowania Obroną Cywilną miasta Przemyśl. 
30

  Zarządzenie Nr 55/2010 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania 

Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie powyższe zostało zmienione Zarządzeniem Nr 

91/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. 
31

  Zarządzenie Nr 322/08 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie powołania składu 

Zespołu Realizacyjnego Strategii (ZRS) „Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2008-2015”. 
32

  Uchwała Nr 311/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawi przyjęcia dokumentu pn. 

„Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla”. 
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6.10 Zespół Koordynujący Rozwój Infrastruktury Rowerowej33
 

Do zadań Zespołu należy koordynowanie prac związanych z opracowaniem programu 

ścieżek rowerowych, współpraca z poszczególnymi wydziałami Urzędu oraz innymi 

instytucjami i organizacjami, planowanie inwestycji, programowanie inwestycji i przygotowanie 

corocznych budżetów, zbieranie i wykorzystanie informacji zwrotnej od użytkowników, ocena 

inwestycji rowerowych. 

 

6.11 Zespół ds. Koordynacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Przemyśla na lata 2009-2015”34 
 

W roku 2010 nie odbyło się ani jedno posiedzenie Zespołu, ze względu na przesunięcie 

terminu naboru wniosków do RPO WP w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja miast i Działania 

7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.  

Planowana jest zmiana zarządzenia w związku z przyjęciem nowego dokumentów pn. 

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010 – 2015”.  

 

6.12 Zespół ds. okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w Domu dla 

Dzieci „Nasza Chata” 

 

Dom dla Dzieci „Nasza Chata” jest placówką typu socjalizacyjnego, zapewniającą 

całodobową opiekę dla dzieci w wieku od 1 roku do 18 lat, prowadzoną przez Towarzystwo 

„Nasz Dom”. W skład Zespołu, obok osób reprezentujących „Nasza Chatę”, wchodzą 

przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku 2010 odbyły się 4 posiedzenia 

Zespołu. 

                                                 
33

  Zarządzenie Nr 277/2009 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zmiany składu 

zespołu koordynującego rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Przemyśla”. 
34

  Zarządzenie Nr 37/10 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 marca 2010 r. 
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7.  Wspólne przedsięwzięcia i projekty Miasta z organizacjami 

pozarządowymi 
 

7.1 W zakresie spraw społecznych i zdrowia 

1) współorganizowanie Dnia Inwalidy i Dnia Seniora;  

2) organizacja festynu rodzinnego „Bezpieczne wakacje”; 

3) współorganizowanie „Przemyskich Dni Trzeźwości”; 

4) realizacja programów adresowanych do Seniorów – „Kawa dla Seniora”, „Apteka dla 

Seniora”, „Usługi fotograficzne dla Seniora” oraz „Usługi fryzjerskie dla Seniora”; 

5) patronat Prezydenta Miasta nad „Marszem Życia i Nadziei” organizowanym przez 

Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA; 

6) współorganizowanie Narodowego Dnia Życia, w ramach którego przygotowano 

prelekcje w szkołach, konkursy, wystawy tematyczne; 

7) prowadzenie programu „Trener Osiedlowy” – zatrudnianie w okresie ferii zimowych 

i letnich trenerów, którzy na obiektach miejskich i osiedlach prowadzą zajęcia sportowo 

– rekreacyjne. 

 

7.2 W zakresie sportu 

Udzielono wsparcia finansowego stowarzyszeniom kultury fizycznej i klubom sportowym 

w łącznej kwocie 73 689,93 zł. Z czego kwota w wysokości 31 000,07 zł została przeznaczona 

na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy, medale itp.), 

natomiast kwota w wysokości 42 689,06 zł została przeznaczona na zakup usług (pokrycie 

kosztów przejazdu na zawody sportowe, wyżywienia, noclegów itp.). Takiej pomocy udzielono 

łącznie 70 stowarzyszeniom. Ponadto przekazano stowarzyszeniom wiele nagród w postaci 

drobnego sprzętu i gadżetów otrzymanych od sponsorów.  

Ułatwiano organizacjom kontakt z różnymi organizatorami imprez w województwie i kraju 

w celu nawiązania współpracy. 

Przekazywano znaczne ilości materiałów promocyjnych miasta organizatorom imprez, 

delegacjom i drużynom uczestniczącym w imprezach, turniejach w kraju i za granicą. 

Wykonywano oprawę wizualną i udzielano pomocy organizacyjnej (transport, zabezpieczenia)  

imprez organizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe. 

Uczestniczono w komitetach organizacyjnych wielu imprez o zasięgu miejskim, 

wojewódzkim , ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Kolportowano poprzez pocztę wydziałową i miejską (słupy ogłoszeniowe, tablice PCKiN, CK) 

plakaty i informacje, współpracowano z mediami w sprawie nagłośnienia imprez, turniejów, 

zlotów, itp. 

Opłacano wyjazdy drużyn klubowych na ogólnopolskie zawody sportowe szczebla krajowego. 

Na okolicznościowych spotkaniach z Prezydentem, sesjach Rady Miejskiej wręczano stypendia 

sportowe i nagrody dla trenerów i wolontariuszy. 
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7.3 W zakresie prac remontowo-konserwatorskich 

Organizacja wspólnej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków z Cmentarza 

Głównego w Przemyślu, z Towarzystwem Ulepszania Miasta i Towarzystwem Przyjaciół 

Przemyśla i Regionu, Przemyskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Towarzystwem Ulepszania 

Miasta, Towarzystwem Miłośników Sztuki Sakralnej, Przemyskim Stowarzyszeniem 

Rekonstrukcji Historycznej ‘X. D.O.K”, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo-Wschodnich – druk ulotek na kwestę – 1 220 zł, Projekt logo Społecznego 

Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarzy Przemyskich – 1830 zł.  

Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu, w sprawie prac 

konserwatorskich przy wybranych nagrobkach z Cmentarza Głównego.  

 

7.4 W zakresie kultury 

1. Podkarpacki Jarmark Turystyczny (1-2 maja) – organizowany wspólnie z PTTK; 

plenerowa impreza inaugurująca sezon turystyczny na Podkarpaciu, a w ramach niej rajdy 

piesze i rowerowe, wycieczki, prezentacja ofert turystycznej, koncerty, a także impreza 

rowerowa Przemyśl Mountain Bike Maraton – Twierdza Przemyśl organizowana przez 

Przemyskie Towarzystwo Cyklistów. Głównym miejscem Jarmarku jest teren Zniesienia. 

2. Święto Fajki (27 czerwca) – organizowane wspólnie z Przemyskim Klubem Fajki 

(czerwiec); plenerowa impreza w Rynku mająca na celu promocję tradycyjnego 

przemyskiego rzemiosła, połączona z paradą ulicami miasta, kiermaszem fajek, 

konkursem wolnego palenia fajki oraz koncertami.  

3. Wielkie Manewry Szwejkowskie (10-11 lipca) – organizowane wspólnie z przemyskim 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka; manewry są pełną swoistego 

humoru plenerową imprezą, promującą miasto, Twierdzę Przemyśl oraz przywołują 

postać bardzo popularnego w tym rejonie bohatera literackiego. 

4. Święto Miodu (18 lipca) – organizowane wspólnie ze Związkiem Pszczelarzy Ziemi 

Przemyskiej; plenerowa impreza w Rynku promująca podkarpacki miód oraz lokalne 

rzemiosło z nim związane, połączona z pokazami (wirowanie miodu), kiermaszem 

i koncertami. 

Powyższe cztery imprezy należały do największych organizowanych w Przemyślu. Poprzez 

ich zasięg i promocję, promowane są również współorganizujące je Stowarzyszenia. Większość 

ciężaru finansowego spoczywa na Urzędzie Miejskim. 

  

Ponadto organizowany jest coroczny Plebiscyt „Przemyślanin Roku”, przygotowywany 

przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Jego celem jest promocja osiągnięć 

i dokonań osób zasłużonych dla rozwoju miasta Przemyśla, przybliżenie mieszkańcom ich 

postaci i wybitnych osobowości, godnych naśladowania. To także okazja do uhonorowania osób, 

które w sposób szczególny angażują się w rozwój miasta Przemyśla. 
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8.  Współpraca jednostek organizacyjnych miasta 

z organizacjami pozarządowymi 
 

 

8.1  Współpraca finansowa 

8.1.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej na terenie miasta Przemyśla w zakresie dożywania 

w postaci podstawowych produktów żywnościowych
35

. 

 

8.1.2 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

1)  finansowanie wyjazdów na zawody, rozgrywki, zgrupowania; 

2)  zatrudnianie instruktorów – trenerów; 

3)  zakup sprzętu sportowego; 

4)  udostępnianie miejskiej bazy sportowej. 

 

 

 

Lp. Jednostka Zakres zadań 
Kwota 

dofinansowania (zł) 

1 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Pomoc społeczna 314 937,90 

2 
Przemyski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji 
Sport i rekreacja 240 000,00 

SUMA 554 937,90 

 

 

 

8.2 Współpraca pozafinansowa 

8.2.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podobnie jak w latach ubiegłych współpracował 

z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez; indywidualne spotkania 

przedstawicieli MOPS z przedstawicielami organizacji  oraz udział w różnego rodzaju imprezach 

organizowanych przez poszczególne organizacje. W roku 2010 odbyło się 6 indywidualnych 

spotkań z przedstawicielami organizacji takich jak; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 

1 i Koło Nr 15, Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących, Polski Związek Niewidomych, 

Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „PODKARPACIE, Polski 

Związek Głuchych. 

                                                 
35

  W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz ustawę 

o ustanowieniu programu wieloletniego Program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 

267, poz. 2259 z późn. zm.). Zadanie realizowane przez Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy 

Społecznej. 
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8.2.2 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji udziela wsparcia także poprzez bezpłatne udostępnianie 

na rzecz klubów sportowych obiektów sportowych (hala, basen, stok narciarski). 

Z wyżej wymienionego wsparcia korzystają: 

1)  KS „Czuwaj” – sekcja piłki ręcznej;  

2) MKS „Polonia” – sekcja koszykówki, sekcja piłki siatkowej;  

3) UKS „Tempo 5” – lekka atletyka w sezonie zimowym; 

4) UKS SP 14 – piłka ręczna, pływanie; 

5) UKS „Śródmieście” – narty; 

6) UKS SP 15 – piłka siatkowa; 

7) KS „Niedźwiadki” – boks; 

8) MLKS „Nurt” – tenis siatkowy.  

 

8.2.3 Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

 

Od stycznia 2009 r. do grudnia 2010 r. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

kontynuowała działalność Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Podobnie jak w latach ubiegłych dla organizacji pozarządowych ośrodek przygotował bogatą 

ofertę szkoleniową obejmującą m. in.: bezpłatne usługi informacyjne na temat możliwości 

dofinansowania projektów z programów finansowanych ze środków EFS oraz doradztwo 

w zakresie przygotowania, wdrożenia i zarządzania projektami współfinansowanymi z EFS; 

przygotowania wniosków aplikacyjnych do programów dotacyjnych finansowanych ze środków 

krajowych, jak i zagranicznych. 

 

W roku 2010 w szkoleniach wzięły udział: 

1) UKS przy Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych; 

2) Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku; 

3) KS „Czuwaj”; 

4) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 14; 

5) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Caritas”; 

6) Stowarzyszenie „Młody Przemyśl”. 

 

8.2.4 Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 

 

Samorządowa instytucja kultury prowadzi stałą współpracę z Towarzystwem Dramatycznym im. 

Aleksandra Fredry FREDREUM. Współpraca ta przejawia się m.in. poprzez: 

-  użytkowanie przez FREDREUM sali teatralnej i sceny na próby i przedstawienia; 

-  użytkowanie przez FREDREUM pomieszczeń ZAMKU na magazyny strojów, 

rekwizytów i dekoracji; 

-  wspólną organizację spektakli i okolicznościowych imprez teatralnych.  
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8.3 Wspólne przedsięwzięcia i projekty jednostek organizacyjnych miasta  

z organizacjami pozarządowymi 

 

8.3.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

W maju 2010 r. został złożony wniosek przez MOPS i Stowarzyszenie Romów Przemyskich 

o przyznanie dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację 

Programu na rzecz społeczności Romskiej pt. „Promocja Kultury Romskiej podczas kresowych 

spotkań muzycznych”, który będzie realizowany w 2011 r. 

W dniu 10 października 2010r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze 

Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Kazanów, Radą Osiedla Nr 6 Kazanów, Radą Osiedla 

Rogozińskiego i Krasińskiego oraz Komendą Miejską Policji w Przemyślu zorganizował V 

Święto Kazanowa. Atrakcjami Święta były m.in. zawody sportowe, gry, zabawy dla dzieci, grill, 

szkolenie z pierwszej pomocy, występy kapel podwórkowych. 

 

8.3.2 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

Wspólnie z klubami sportowymi oraz uczniowskimi klubami sportowymi POSiR prowadził 

działalność polegającą na funkcjonowaniu grup sportowych na rożnych poziomach wiekowych 

i w różnych klasach rozgrywkowych.  

W roku 2010 w ramach tej współpracy funkcjonowało 27 grup sportowych w następujących 

dyscyplinach: 

a) Boks    – 1 grupa 

b) Koszykówka   – 3 grupy 

c) Lekka atletyka  – 5 grup 

d) Narciarstwo   – 2 grupy 

e) Piłka nożna   – 4 grupy 

f) Piłka ręczna (dziewcząt, chłopców, seniorów) – 4 grupy 

g) Pływanie   – 3 grupy 

h) Siatkówka dziewcząt – 3 grupy  

i) Tenis stołowy   – 2 grupy 

 

Ponadto, wspólnie z Przemyskim Towarzystwem Narciarskim oraz ze Stowarzyszeniem 

Family Cup i Polskim Związkiem Narciarskim organizowano zawody narciarskie.   

Dodatkowo POSiR współorganizował Międzynarodowy Turniej Tańca z Przemyską Szkołą 

Tańca A-Z.  

W ciągu całego roku zorganizowano cykl imprez w ramach współzawodnictwa sportowego 

szkół. POSiR występował w tych rozgrywkach jako lokalny (na poziomie gminy) partner 

Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego.  
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8.3.3 Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 

 

W 2010 r. wspólną inicjatywą PCKiN ZAMEK oraz FREDREUM było zgłoszenie projektu 

„Fredro po Przemysku” do konkursu „Dom z wyższą kulturą” organizowanego przez Alior 

Bank, Wydawnictwo Ringier Axel Springer oraz Narodowe Centrum  Kultury. Projekt znalazł 

się wśród laureatów i otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 000 zł. Realizacja projektu 

nastąpi w 2011 r.  

 

8.4 Inne formy współpracy 

8.4.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu co roku bierze udział w Ogólnopolskiej 

Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Część zebranych darów przekazanych 

przez mieszkańców miasta Przemyśla w 2010 r. została przekazana Stowarzyszeniu Profilaktyki 

i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie”. 

Poprzez współfinansowanie przez tut. Ośrodek prac społecznie użytecznych wspierana jest 

działalność: 

1) Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu; 

2) Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu; 

3) Domu dla Dzieci „Nasza Chata” w Przemyślu; 

4) Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Schronisko dla Bezdomnych w Przemyślu; 

5) Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Przemyślu. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 r. wspierał finansowo wyjazdy kolonijne 

dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla organizowane przez Związek Harcerstwa 

Polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Przemyskie Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej ”Ogniwo”, Katolicką Świetlicę Profilaktyczno - Wychowawczą "Oratorium", Polskie 

Towarzystwo Walki  z Kalectwem w Przemyślu: 

- zasiłki celowe ze środków własnych na kwotę 12.400,00 zł, 

- zasiłki celowe z wieloletniego program rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

kwotę 15.950,00 zł. 

 

W ubiegłym roku, podczas powodzi na Podkarpaciu starania MOPS w dotarciu z pomocą  

do jak najszerszej liczby osób potrzebujących aktywnie wspierały m.in. Polski Komitet Pomocy 

Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Towarzystwo Pomocy 

im. Św. Brata Alberta. 

Łącznie w ramach zbiórki publicznej, instytucje, firmy prywatne i mieszkańcy miasta Przemyśla 

przekazali na rzecz powodzian ponad 7 ton produktów różnego rodzaju. Natomiast Polski 

Komitet Pomocy Społecznej w ramach programu PEAD przekazał ok. 30 ton żywności.  

Ogółem z Przemyśla do gmin dotkniętych klęską powodzi z okolic Tarnobrzegu i Jasła, 

dotarło 8 transportów darów. 
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Realizując zadania samorządowe finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r. przekazał środki finansowe w wysokości 

32.818 zł. dla 12 organizacji pozarządowych na organizację 21 imprez w zakresie „sportu, 

kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych”, w których wzięło udział 667 osób 

niepełnosprawnych, w tym 164 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

Realizacja zadania w ramach zadania „sport, kultura, turystyka i rekreacja osób 

niepełnosprawnych” w 2010 roku objęła: dofinansowanie do wycieczek turystyczno - 

krajoznawczych zorganizowanych dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do organizacji 

turnieju szachowego dla osób niewidomych i słabowidzących - dofinansowanie do organizacji 

imprez kulturalno - integracyjnych.  

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które 

współpracowały z MOPS  w 2010 r.: 

1) Caritas Archidiecezji Przemyskiej; 

2) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów; 

3) Polski Związek Głuchych; 

4) Polski Związek Niewidomych; 

5) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 1; 

6) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 15; 

7) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem; 

8) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „PODKARPACIE; 

9) Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących; 

10) Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta; 

11) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; 

12) Zgromadzenie Braci Albertynów. 

 

8.4.2 Powiatowy Urząd Pracy 

 

W 2010 r. organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością pożytku publicznego 

korzystały z dofinansowania z Funduszu Pracy w ramach zawartych umów z następujących 

instrumentów rynku pracy m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne, staże. 

Organizacje pozarządowe, które zawarły umowy o zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych 

i robót publicznych, to: 

1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu 

– staż  dla 4 osób; 

2) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – staż dla 3 osób; 

3) Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących – roboty publiczne dla1osoby; 

4) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Caritas” – roboty publiczne dla 6 osób; 

5) Południowo-Wschodni Instytut Naukowy – prace interwencyjne dla 2 osób oraz roboty 

publiczne dla 4 osób. 

 

8.4.3 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Orzechowcach 

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Orzechowcach jest jednostką budżetową 

miasta. W 2010 r. współpracowało z następującymi organizacjami pozarządowymi:  
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1. Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Nadzieja” w Przemyślu. Zakres współpracy 

obejmował: sponsorowanie zabiegów weterynaryjnych oraz udzielanie porad 

i konsultacji. 

2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Przemyślu. Zakres współpracy obejmował 

sponsorowanie sterylizacji suk (5 miesięcznie), sponsorowanie zabiegów 

weterynaryjnych oraz udzielanie porad i konsultacji. 

3. Kociewska Fundacja Ochrony Zwierząt „Pies darem bożym” w Zelgoszczy, woj. 

Pomorskie. Zakres współpracy obejmował pomoc w adopcji psów (20 adopcji) 

oraz udzielanie porad. 

4. Stowarzyszenie na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki Nad Zwierzętami Domowymi 

w Sochaczewie. W ramach współpracy Schronisko otrzymało ponad 3 tony karmy dla 

zwierząt. 

5. Adopcje Malamutów w Poznaniu. Zakres współpracy obejmował pomoc w adopcji psów 

typu malamut oraz sponsorowanie sterylizacji psów w typie malamut. 

6. SOS Bokserom w Warszawie. Zakres współpracy obejmował pomoc w adopcji psów 

w typie bokser (1). 

7. Fundacja Rottka w Krakowie. Zakres współpracy: pomoc w adopcji psów w typie 

rottweiler (2) oraz konsultacje i porady prawne. 
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PODSUMOWANIE 
 

 

Niewątpliwie rok 2010 stał pod znakiem nowelizacji ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Obowiązujące od marca 2010 r. przepisy nałożyły na samorządy 

szereg obowiązków, których wypełnienie powinno przyczynić się do wzmożenia intensywności 

współpracy i przejrzystości zasad finansowania realizacji zadań publicznych.  

W miesiącach maj i czerwiec Urząd Miejski zorganizował 3-dniowe szkolenie, którego 

tematyka dotyczyła: nowelizacji ustawy, zasad prawidłowego przygotowania wniosków 

konkursowych i programów profilaktycznych oraz prawidłowego rozliczenia dotacji. 

W szkoleniu jako prowadzący, obok Wydziału Spraw Społecznych wzięli aktywny udział 

przedstawiciele Wydziału Sportu, Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki oraz Audytor Urzędu 

Miejskiego.  

Łącznie w szkoleniu wzięło udział 40 osób.  

      

Wychodząc naprzeciw wielokrotnie zgłaszanym propozycjom ugruntowania i poszerzenia 

współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi zostało utworzone 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, działające 

w ramach Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. 

Do zadań Wieloosobowego Stanowiska należy m.in.: nadzór nad działalnością stowarzyszeń 

i fundacji mających siedzibę na terenie Miasta Przemyśla, prowadzenie ewidencji stowarzyszeń 

i fundacji, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, udzielanie bezpłatnych porad prawnych i konsultacji 

organizacjom w zakresie ich działalności, koordynowanie prac Zespołu Opiniującego i Zespołu 

Konsultacyjnego oraz innych zespołów i grup roboczych, przygotowywanie i przeprowadzanie 

postępowań o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu 

Miasta, prowadzenie strony internetowej w części dotyczącej organizacji pozarządowych, 

opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń z zakresu zadań realizowanych w ramach 

współpracy. 

Takie rozwiązanie powinno skutecznie wpłynąć na zwiększenie efektywności współpracy 

oraz przyczynić się do utrwalenia wizerunku Przemyśla jako miasta sprzyjającego wspieraniu 

rozwoju trzeciego sektora.  

 

Podsumowując należy stwierdzić, iż przyjęte w programie współpracy na rok 2010 

finansowe i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały w pełni 

zrealizowane, natomiast szczegółowa analiza powyższego Sprawozdania ukazuje szerszy 

wymiar współpracy, którą na co dzień prowadzą zarówno wydziały merytoryczne Urzędu, jak 

i jednostki organizacyjne Miasta. Bardzo często trudno jest jednoznacznie stwierdzić, co jest a co 

nie jest współpracą, gdyż tak przyzwyczailiśmy się do siebie, że kontakty stały się codzienną 

rutyną.     
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