
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 
 

 

 

 

z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU 

 
 

 

 

 

Przemyśl, 2015 



SPRAWOZDANIE 2014  

 

Strona | 2 

 

 

 

SPIS TREŚCI  

 

WPROWADZENIE ........................................................................................................................... 4 

1. DOKUMENTY REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ............................................................................. 5 

1.1 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY ........................................................................................ 5 

1.2 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ................................................. 6 
1.3 ZARZĄDZENIE POWOŁUJĄCE ZESPÓŁ DS. INICJATYWY LOKALNEJ .................................... 7 
1.4 ZARZĄDZENIE POWOŁUJĄCE MIEJSKĄ RADĘ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

II KADENCJI .......................................................................................................................... 7 
1.5 UCHWAŁA W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEMYSKIEJ RADY SENIORÓW ............................... 7 

2.  CHARAKTERYSTYKA PRZEMYSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ............... 9 

3. ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY W ROKU 2014 .................... 11 

3.1  WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM – OTWARTE KONKURSY OFERT .............. 11 
3.1.1  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .......................... 11 
3.1.2  W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu .............................................. 11 

3.1.3  W zakresie kultury ....................................................................................................... 11 
3.1.4  W zakresie działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych ...................... 11 

3.1.5 W zakresie rozwoju turystyki ....................................................................................... 12 
3.1.6  W zakresie sportu ........................................................................................................ 12 

3.1.7  W zakresie pomocy społecznej .................................................................................... 12 

3.2  WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM – POZAKONKURSOWYM .......................... 15 
3.2.1  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .......................... 15 
3.2.2 W zakresie ochrony i promocji zdrowia ...................................................................... 15 
3.2.3 W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ........................................ 15 

3.2.4 W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu .............................................. 15 
3.2.5 W zakresie kultury ....................................................................................................... 15 

3.2.6 W zakresie turystyki .................................................................................................... 16 
3.2.7 W zakresie prac remontowo-konserwatorskich .......................................................... 16 
3.2.8 Dofinansowanie w ramach małej dotacji pozakonkursowej ....................................... 17 

4.  WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM ................................................ 20 

4.1  W ZAKRESIE SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA ................................................................ 20 

4.2 W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU .................................... 20 
4.3 W ZAKRESIE PROMOCJI I TURYSTYKI ................................................................................ 20 
4.4 W ZAKRESIE KULTURY, EDUKACJI I PROMOCJI ................................................................. 21 
4.5 W ZAKRESIE NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH ..................................................................... 21 
4.6 W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ ................ 23 

4.7 W ZAKRESIE ZBIÓREK PUBLICZNYCH ................................................................................ 23 
4.8 W ZAKRESIE KOORDYNOWANIA WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ... 23 

5. WSPÓLNE ZESPOŁY .............................................................................................................. 24 

  



 SPRAWOZDANIE 2014 

 

Strona | 3  

 

6.  WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROJEKTY MIASTA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ................................................................................................................ 26 

6.1 W ZAKRESIE SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA ................................................................ 26 
6.2 W ZAKRESIE KULTURY ....................................................................................................... 26 
6.3 W ZAKRESIE SPORTU .......................................................................................................... 26 
6.4 W ZAKRESIE PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH .................................................. 26 
6.5  W ZAKRESIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.............................................................................. 27 

6.6  W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ............................................................................ 27 

7.  WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI ................................................................................................................ 28 

7.1  WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM ................................................................. 28 
7.1.1 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ........................................................................ 28 

7.1.2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ................................................. 28 
7.1.3  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ............................................. 28 
7.1.4  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp.  z o.o.................... 28 

7.2 WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA ........................................................................................ 28 
7.2.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .......................................................................... 28 
7.2.2 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji........................................................................ 29 
7.2.3 Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom .......................................................... 29 

7.2.4 Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK ........................................................... 30 
7.2.5 Przemyska Biblioteka Publiczna ................................................................................. 31 
7.2.6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu ................................... 31 

7.3 INNE FORMY WSPÓŁPRACY ................................................................................................. 32 
7.3.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .......................................................................... 32 

7.3.2 Powiatowy Urząd Pracy ............................................................................................. 34 

7.3.3 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Orzechowcach ........................... 34 

SPIS TABEL .................................................................................................................................... 36 

SPIS WYKRESÓW ......................................................................................................................... 36 

 



SPRAWOZDANIE 2014  

 

Strona | 4 

 

 

 

WPROWADZENIE 
 

  

 

 

Przedkładam piąte z kolei sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej 

Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

Niniejszy dokument przedstawia podstawowe informacje dotyczące współpracy, jaka miała 

miejsce w roku 2014.  

Poszczególne rozdziały sprawozdania omawiają kolejno: dokumenty stanowiące podstawę 

współpracy, statystykę organizacji z podziałem na wyodrębnione obszary działania, finansowe 

i pozafinansowe formy współpracy Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych miasta.  

Dane liczbowe zostały ukazane w szerokim kontekście zmian, tak aby można było prześledzić 

także trendy tej współpracy.    

Mam nadzieję, iż przygotowany dokument dostarczy wszechstronnej wiedzy na temat zadań 

zrealizowanych we współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi.  

 

 

 

 
PREZYDENT 

MIASTA PRZEMYŚLA 

 

 

Robert Choma 
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1.  DOKUMENTY REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ GMINY 

MIEJSKIEJ PRZEMYŚL Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 
 

  

1.1 Roczny program współpracy 

 

W dniu 28 listopada 2013 r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę w sprawie 

przyjęcia programu współpracy na rok 2014
1
. Projekt programu był przedmiotem konsultacji 

społecznych w trybie i na zasadach określonych w uchwale Nr 186/2010 Rady Miejskiej 

w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r.
2
  

Od 13 sierpnia do 13 września 2013 r. organizacje pozarządowe miały możliwość składania 

wszelkich propozycji i uwag do projektu, które następnie zostały przekazane do wydziałów 

merytorycznych Urzędu Miejskiego w celu zajęcia stanowiska oraz ewentualnego uwzględnienia 

w planach wydatków budżetowych. 

Na tym etapie swoje propozycje zgłosiły: Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu, 

Stowarzyszenie Promocji Kultury i Tańca Towarzyskiego „Golden Dance” oraz Stowarzyszenie 

„Młodość ze sztuką”. 

Następnie Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych przygotował projekt 

programu współpracy, który został poddany konsultacjom z Miejską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta
3
.  Rada na posiedzeniu w dniu 7 

listopada  2013 r. nie zajęła wiążącego stanowiska ze względu na brak wymaganego kworum. 

Niemniej, osoby uczestniczące w spotkaniu nie zgłosiły żadnych uwag do przedłożonego 

projektu. 

Informacje nt. konsultacji oraz ich wyniki zostały zamieszczone na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl w zakładce 

Organizacje pozarządowe/Konsultacje) oraz były dostępne na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1. 

Program współpracy na rok 2014 został podzielony na 12 rozdziałów: postanowienia 

ogólne; podmioty współpracy; cel główny i cele szczegółowe; zasady współpracy; zakres 

przedmiotowy współpracy oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację programu; 

formy współpracy finansowej; formy współpracy pozafinansowej; priorytetowe zadania 

publiczne; tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

                                                 
1
  Uchwała Nr 235/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 
2
  Uchwała Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r. 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. 
3
  Zarządzenie Nr 421/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 października 2013 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2014. 
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w otwartych konkursach ofert; sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji; sposób 

i ocena realizacji programu oraz okres jego realizacji. 

Celem głównym programu było rozwijanie partnerstwa pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl 

a organizacjami pozarządowymi, służącego pobudzaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców 

miasta Przemyśla oraz efektywnym i skutecznym rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich potrzeb.  

Cele szczegółowe programu obejmowały: zapewnienie udziału organizacji pozarządowych 

w realizacji zadań publicznych; podejmowanie i rozwijanie wspólnych inicjatyw na rzecz 

zwiększania aktywności mieszkańców miasta Przemyśla, wspieranie rozwoju wolontariatu, 

zwiększanie aktywności wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz wsparcie organizacji pozarządowych. 

Realizacji powyższych celów służyły priorytetowe zadania publiczne oraz różnorodne 

formy współpracy pozafinansowej. 

Na rok 2014 zostały określone priorytetowe zadania z następujących obszarów: 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego; kultura fizyczna i sport; edukacja, oświata i wychowanie 

oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrona i promocja zdrowia; turystyka 

i krajoznawstwo.  

Obok współpracy o charakterze finansowym program zawierał liczne propozycje 

współpracy pozafinansowej, w tym wzajemne informowanie o planowanych kierunkach 

działalności; realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej; 

współdziałanie w opracowywaniu strategii, aktów prawa lokalnego oraz programów dla miasta 

Przemyśla; popularyzację działalności organizacji pozarządowych w mediach lokalnych i na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego; inicjowanie i współorganizowanie szkoleń, których 

celem będzie podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych; udzielanie 

porad i pomocy w zakresie stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach oraz innych regulacji 

dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; prowadzenie i rozwijanie, w ramach 

strony internetowej miasta, działu poświęconego tematyce organizacji.  

 

1.2 Gminny program przeciwdziałania uzależnieniom 

 

W roku 2013 został uchwalony gminny program przeciwdziałania uzależnieniom
4
. Przyjęcie 

programu stanowiło podstawę do zlecania realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zadania zrealizowane w ramach gminnego programu zostały opisane w dalszej części 

niniejszego sprawozdania. 

 

 

                                                 
4
  Uchwała Nr 228/2013 Rady Miejskiej w Przemyśl z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

w Przemyślu na rok 2014. 
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1.3 Zarządzenie powołujące Zespół ds. inicjatywy lokalnej 

 

W dniu 28 listopada 2013 r. Rada Miejska w Przemyślu przyjęła uchwałę określającą tryb 

i kryteria oceny wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej
5
.  

Z kolei zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla został powołany Zespół ds. inicjatywy 

lokalnej, którego zadaniem jest ocena wniosków składanych przez mieszkańców miasta
6
. 

Inicjatywa lokalna jest to forma współpracy samorządu z mieszkańcami w celu wspólnej 

realizacji zadań publicznych, bez przepływu środków finansowych przy czynnym udziale 

mieszkańców. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć mieszkańcy Przemyśla 

bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – m.in. 

stowarzyszenia, fundacje, podmioty kościelne. 

Realizacja inicjatywy lokalnej następuje po podpisaniu umowy i przebiega w sposób w niej 

określony. W trakcie realizacji zadania miasto sprawuje nadzór nad wykonywanym zadaniem 

i kontrolę prawidłowości zobowiązań umownych. 

Po przeprowadzeniu inicjatywy wnioskodawcy przygotowują sprawozdanie, zawierające 

m.in. opis osiągniętych rezultatów i oceną realizacji harmonogramu i budżetu.  

  

1.4 Zarządzenie powołujące Miejską Radę Działalności Pożytku 

Publicznego II kadencji 

 

W związku z zakończeniem w roku 2013 I kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego został przeprowadzony nabór członków na kolejną kadencję Rady.  

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 marca 2014 r. została powołana Rada 

Pożytku II kadencji
7
. 

W skład Rady wchodzi 4 przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu, 4 przedstawicieli 

Prezydenta Miasta Przemyśla oraz 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych – 4 mandaty 

nie zostały obsadzone.  

 

1.5 Uchwała w sprawie powołania Przemyskiej Rady Seniorów 

W dniu 18 września 2014 r. Rada Miejska w Przemyślu przyjęła uchwałę w sprawie 

powołania Przemyskiej Rady Seniorów
8
. Radę tworzą przedstawiciele osób starszych, 

zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób starszych lub zrzeszających  osoby starsze, mające siedzibę na terenie 

miasta Przemyśla.  

                                                 
5
  Uchwała Nr 236/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
6
  Zarządzenie Nr 379/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania składu  

i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu 

rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej. 
7
  Zarządzenie Nr 71/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. 
8
  Uchwała Nr 173/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania 

Przemyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. 
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W wyniku ogłoszonego naboru na 15 mandatów do obsadzenia w Radzie Seniorów 

zgłoszono 22 kandydatów. Z tego też względu w dniu 14 stycznia 2015 r. w sali narad Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu odbyło się publiczne losowanie kandydatów. 

W drodze losowania dokonano wyboru 8 spośród 9 kandydatów zgłoszonych bezpośrednio 

przez mieszkańców miasta oraz 7 spośród 13 kandydatów zgłoszonych przez organizacje 

pozarządowe
9
. 

Celem działania Przemyskiej Rady Seniorów jest integracja, wspieranie i reprezentowanie 

interesów i potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla. Rada ma charakter 

konsultacyjny, opiniodawczy i inicjatywny, a jej kadencja trwa 4 lata.  

 

                                                 
9
  Zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie powołania składu 

osobowego Przemyskiej Rady Seniorów. 
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2.  CHARAKTERYSTYKA PRZEMYSKICH ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH  
 

 

Na podstawie ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez Pełnomocnika Prezydenta ds. 

Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu 

można określić liczbę organizacji działających na terenie miasta.  

Wg danych na dzień 31 grudnia 2014 na terenie miasta funkcjonowało łącznie 313 organizacji, 

w tym stowarzyszeń – 180; stowarzyszeń zwykłych – 17; fundacji – 18; uczniowskich klubów 

sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych w ewidencji Wydziału Edukacji 

i Sportu – 46; kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej prowadzące działalność na 

terenie miasta Przemyśla – 37; podmioty kościelne – 10; cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze 

i związki zawodowe – 5.    

 

Tabela 1. Liczba organizacji wg rodzaju prowadzonej działalności w latach 2005-2014 

Rodzaj prowadzonej 

działalności 

Liczba organizacji 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oświata, edukacja, 

wychowanie 
15 18 21 26 28 30 36 47 48 53 

Pomoc społeczna, 

działalność charytatywna 
4 6 5 5 5 5 5 5 5 6 

Ochrona zdrowia, 

rehabilitacja 
18 16 18 22 22 23 26 28 28 27 

Rodzina, dzieci, młodzież 7 7 13 14 19 19 19 19 17 18 

Sztuka, kultura, ochrona 

zabytków 
31 26 28 36 37 41 45 49 49 51 

Ekologia, ochrona 

środowiska 
10 6 7 12 10 10 13 17 16 16 

Seniorzy, organizacje 

kombatanckie 
9 11 12 13 15 15 14 12 13 13 

Organizacje kobiece 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sport, rekreacja 6 61 77 82 84 84 78 77 83 84 

Mniejszości narodowe 2 1 1 2 3 3 3 4 4 5 

Przedsiębiorczość - 11 15 19 21 22 22 25 24 27 

Inne 24 5 3 4 5 5 5 9 11 11 

RAZEM 131 170 202 237 251 259 268 294 300 313 

 

Poniższa tabela podaje informację, jaki procent organizacji pozarządowych prowadzi 

działalność określonego rodzaju na terenie miasta Przemyśla w stosunku do ogólnej liczby 

organizacji. W roku 2014 największą liczebnie grupę organizacji stanowiły, podobnie jak 

w latach ubiegłych, organizacje działające w sferze sportu i rekreacji – niecałe 27 %. Z kolei 

niecałe 17 % stowarzyszeń realizowało swoje cele statutowe w sferze oświaty, edukacji 

i wychowania, a ponad 16 % - w sferze sztuki, kultury i ochrony zabytków.  
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Najmniej funkcjonowało organizacji kobiecych (0,64 %) oraz skupiających mniejszości 

narodowe (1,60 %). Działalnością z zakresu pomocy społecznej zajmowało się niecałe 2 % 

podmiotów.  

 

Tabela 2. Procentowy podział organizacji wg rodzaju prowadzonej działalności w latach 2005-2014 

Rodzaj prowadzonej 

działalności 

Udział % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Oświata, edukacja, 

wychowanie 
11,28 

15,5

7 
10,39 11,20 11,16 11,58 13,43 15,99 16,00 16,93 

Pomoc społeczna, 

działalność charytatywna 
3,01 4,91 2,47 2,15 2,00 1,93 1,87 1,70 1,67 1,92 

Ochrona zdrowia, 

rehabilitacja 
13,53 

13,1

1 
8,91 9,48 8,77 8,88 9,70 9,52 9,33 8,63 

Rodzina, dzieci, 

młodzież 
6,02 9,83 6,43 6,03 7,57 7,36 7,09 6,46 5,67 5,75 

Sztuka, kultura, ochrona 

zabytków 
24,06 

21,3

1 
13,86 15,51 14,75 15,83 16,79 16,67 16,33 16,29 

Ekologia, ochrona 

środowiska 
7,52 4,91 3,46 5,17 3,99 3,86 4,85 5,78 5,33 5,11 

Seniorzy, organizacje 

kombatanckie 
6,77 9,01 5,94 5,60 5,98 5,79 5,22 4,08 4,33 4,15 

Organizacje kobiece 3,76 1,63 0,99 0,86 0,80 0,77 0,75 0,68 0,67 0,64 

Sport, rekreacja 5,26 4,91 38,11 33,19 33,47 32,43 29,10 26,19 27,67 26,84 

Mniejszości narodowe 0,75 0,81 0,49 0,86 1,20 1,15 1,12 1,36 1,33 1,60 

Przedsiębiorczość - 9,01 7,42 8,19 8,37 8,49 8,21 8,50 8,00 8,63 

Inne 18,04 4,09 1,53 1,72 2,00 1,93 1,87 3,06 3,67 3,51 

 

Wykres 1. Procentowy podział organizacji wg rodzaju prowadzonej działalności w roku 2014 
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3. ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH 

WSPÓŁPRACY W ROKU 2014 
 

 

3.1  Współpraca o charakterze finansowym – otwarte konkursy ofert
10

 

3.1.1  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

1)  wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci 

i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wypoczynku letniego stacjonarnego 

i wyjazdowego w roku 2014; 

2)  kształtowanie pozytywnych postaw społecznych u dzieci i młodzieży i promowanie 

zdrowego stylu życia poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych; 

3)  wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu miasta 

Przemyśla – poprzez dofinansowanie działalności merytorycznej, dożywiania  dzieci, 

zakupu sprzętu oraz utrzymania pomieszczeń; 

4)  wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki alkoholowej  

realizowanych przez profesjonalnie przygotowanych realizatorów w zakresie 

profilaktyki uzależnień z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta Przemyśla w czasie ferii 

stacjonarnych i wyjazdowych; 

5)  wspieranie lokalnego czasopisma tematycznego w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

 

3.1.2  W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 

 upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych 

i organizacja imprez 

  

3.1.3  W zakresie kultury 

 

1)  prowadzenie edukacji muzycznej poprzez organizację w Przemyślu koncertów, 

festiwali i warsztatów muzycznych; 

2)  realizacja zadań kultywujących tradycje teatralne Przemyśla; 

3)  upowszechnianie tańca towarzyskiego poprzez realizację zadań o profilu tanecznym; 

4)  prowadzenie działalności wydawniczej zmierzającej do zachowania dziedzictwa 

kulturowego Przemyśla i regionu.  

 

3.1.4  W zakresie działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 
 

-  dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.  

 

                                                 
10

  Dotacje przekazano w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) za wyjątkiem zadań z zakresu 

sportu. 
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3.1.5 W zakresie rozwoju turystyki 
 

-  dofinansowanie organizacji miejskich imprez turystyczno-krajoznawczych.  

 

3.1.6  W zakresie sportu
11

 

 

-  podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych oraz wspieranie ich uczestnictwa 

w rozgrywkach ligowych. 

 

3.1.7  W zakresie pomocy społecznej 

 

1)  finansowanie świadczenia usług opiekuńczych w domu osób, które z powodu choroby 

lub fizycznej ułomności są niezdolne do wykonywania podstawowych czynności 

życiowych na terenie Starego Miasta; 

2)  finansowanie świadczenia usług opiekuńczych w domu osób, które z powodu choroby 

lub fizycznej ułomności są niezdolne do wykonywania podstawowych czynności 

życiowych na terenie Zasania; 

3)  wspieranie działalności w zakresie udzielenia schronienia i wyżywienia osobom tego 

pozbawionym, świadczonej na terenie Zasania; 

4)  wspieranie zapewnienia wyżywienia osobom ubogim, świadczonej na terenie Starego 

Miasta; 

5)  finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu miasta Przemyśla w niepublicznej 

placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na terenie miasta Przemyśla.  

 
Tabela 3. Kwoty dotacji przekazanych przez Gminą Miejską Przemyśl w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2014 

Lp. Wydział/Jednostka Zakres zadań 
Kwota dotacji 

(zł) 

Koszt całkowity 

realizacji zadania 

(zł) 

Liczba 

konkursów 

Liczba 

ofert 

Liczba 

umów 

1 
Wydział Spraw 

Społecznych 

Profilaktyka 

uzależnień 
276 871,00 434 655,61 2 32 30 

Profilaktyka 

uzależnień 
395 440,00 482 146,39 0 0 0 

Starsi i 

niepełnosprawni 
30 000,00 37 160,94 0 0 0 

2 Wydział Kultury Kultura 118 000,00 327 106,00 1 7 7 

3 
Wydział Promocji i 

Turystyki 
Turystyka 15 000,00 29 000,00 1 5 4 

4 
Wydział Edukacji  

i Sportu 

Kultura fizyczna  77 179,42 653 528,50 1 51 33 

Sport  368 000,00 1 390 204,00 3 25 20 

5 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Pomoc społeczna 1 856 663,00 2 312 877,61 0 0 0 

SUMA 3 137 153,42 5 666 679,05 8 120 94 

 

                                                 
11

  Dotacje przekazano na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz w uchwale 

Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Przemyśl.  
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W roku 2014 ogłoszono łącznie 8 otwartych konkursów ofert na realizację 18 zadań 

publicznych. W sumie wpłynęło 120 wniosków; zawarto 94 umowy.  

 

 

Uwaga: 

W roku 2011 zawarto 5 umów wieloletnich na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, po 

przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w trybie i na zasadach określonych w ustawie 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a kontynuowanych w roku 2014 (pkt 5 

tabeli 3). 

Ponadto zawarto 3 umowy wieloletnie na realizację zadań zleconych, finansowanych ze środków 

spoza budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl:  

1)  finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób tego wymagających – 491 

302;  

2)  finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób 

z upośledzeniem umysłowym – 527 130;  

3)  pokrycie kosztów związanych z pobytem w DPS Braci Albertynów – 1 293 381.  

 

Środki pochodzące spoza budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl nie są ujęte w tabeli 3. 

 

Łącznia kwota dotacji przekazanych przez Gminę Miejską Przemyśl w ramach zadań własnych 

na podstawie umów zawartych w roku 2014 i umów wieloletnich wynosiła 3 137 153,42 zł.   

 

 

Wykres 2.  Procentowy podział dotacji przekazanych przez Gminę Miejską Przemyśl w ramach otwartych 

konkursów ofert w roku 2014 oraz umów wieloletnich 
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Jak wynika z powyższego wykresu największy procentowy udział wydatków stanowiły dotacje 

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 59 %. Dotacje związane z realizacją zadań z 

zakresu profilaktyki uzależnień – 21 %, sportu – 12%.  

Natomiast najmniejszy procent wydatków, to  dotacje na zadania z zakresu turystyki i osób 

starszych i niepełnosprawnych – 1 %.  

 

 
Wykres 3. Udział dotacji w koszcie całkowitym realizacji zadań publicznych w roku 2014 

 
 

 

Powyższy wykres przedstawia wysokość dotacji w zestawieniu z kosztem całkowitym realizacji 

zadań publicznych.   

Średnia kwota dofinansowania realizacji wszystkich zadań w roku 2014 stanowiła ponad 55 % 

kosztu całkowitego, określonego na podstawie przedłożonych sprawozdań z wykonania tych 

zadań.  
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3.2  Współpraca o charakterze finansowym – pozakonkursowym 

3.2.1  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

1)  festyn „Tornister pełen uśmiechu”; 

2)  programy profilaktyczno-edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień 

w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta Przemyśla; 

3)  wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny; 

4)  dofinansowania udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w szkoleniach, 

wyjazdach i zawodach.    

   

3.2.2 W zakresie ochrony i promocji zdrowia 

 

1)  rehabilitacja kobiet po mastektomii; 

2)  kurs dla młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

3.2.3 W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

-  pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Przemyśla w warsztacie terapii 

zajęciowej
12

  

 

3.2.4 W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 

1)  promocja miasta przez sport; 

2)  nagrody za osiągnięte wyniki sportowe;  

3)  zakup pucharów, medali, nagród i usług, m.in. transportowych. 

 

3.2.5 W zakresie kultury  

 

1)  sfinansowanie wynajęcia estrady w związku z organizacją uroczystości na Rynku 

przemyskim przez Parafię Rzymskokatolicką św. Jana Chrzciciela; 

2)  dofinansowanie kosztów przygotowania widowiska pn. „Kopciuszek na zawodach”  

w ramach uroczystości z okazji 20-lecia działalności Przemyskiego Klubu Sportu 

i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”; 

3)  sfinansowanie kosztów transportu z Przemyśla na Kalwarię Pacławską w związku 

z pielgrzymką 800 stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia; sfinansowanie 

kosztów związanych z organizacją koncertu na Rynku (transport estrady, 

zabezpieczenie sanitarne); 

4)  dofinansowanie kosztów organizacji przez Przemyskie Towarzystwo Akordeonowe 23. 

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej oraz ufundowanie nagród dla 

laureatów Festiwalu; 

 

                                                 
12

  Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 
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5)  sfinansowanie kosztów transportu w związku z wyjazdem Towarzystwa 

Dramatycznego im. A. Fredry „Fredreum” do Bielska Podlaskiego na Festiwal Sztuk 

Komediowych Teatrów Niezawodowych oraz ufundowanie nagród (pieniężnej 

i rzeczowej) z okazji jubileuszu 145-lecia działalności Towarzystwa; 

6)  dofinansowanie Fundacji Rozwoju Tańca Formacja Taneczna A-Z kosztów transportu 

do Grazu (Austria), udział Formacji w Mistrzostwach Świata International Dance 

Organization; 

7)  zlecenie Towarzystwu Przemyskiej Orkiestry Dętej oprawy muzycznej uroczystości 

z okazji świąt państwowych i uroczystości lokalnych; 

8)  oprawa muzyczna uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i Święta 

Niepodległości 11 Listopada przez Stowarzyszenie Archidiecezjalny Chór 

„Magnificat”; 

9)  sfinansowanie honorariów Towarzystwu Przyjaciół Nauk za wygłoszone wykłady 

podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. Wpływ Wielkiej Wojny na 

zmiany cywilizacyjne. Przemyśl, Polska, Europa, która odbyła się w ramach 

uroczystości z okazji jubileuszu 100-lecia wybuchu I Wojny Światowej. 

 

3.2.6 W zakresie turystyki 

 

1)  dofinansowanie sezonowego punktu informacyjnego w Muzeum Twierdzy Przemyśl 

prowadzonego przez Stowarzyszenie 3. Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii 

Fortecznej im. Księcia Kinsky’ego;  

2)  dofinansowanie działalności Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka 

Szwejka w zakresie wydania ulotki promującej „Akcję Patrol w Twierdzy Przemyśl”; 

3)  dofinansowanie Przemyskiego Stowarzyszenia Opieki i Rewitalizacji Linii Mołtowa - 

Projekt 8813 w zakresie prowadzenia punktu informacji turystycznej w schronie Linii 

Mołotowa (przy Hotelu „Accademia”) w sezonie turystycznym. 

 

3.2.7 W zakresie prac remontowo-konserwatorskich 

 

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich i naprawczych obiektów sakralnych
13

. W roku 

2014 wpłynęło 10 wniosków; dofinansowanie udzielono 3 beneficjentom.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

  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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Tabela 4. Dofinansowanie pozakonkursowe w roku 2014 

Lp. Wydział Zakres zadań 
Kwota 

dofinansowania (zł) 

1 Wydział Spraw Społecznych 

Profilaktyka 97 740,00 

Ochrona i promocja 

zdrowia 
15 300,00 

Niepełnosprawni 156 180,00 

2 Wydział Edukacji i Sportu  Sport 152 476,51 

3 Wydział Kultury Kultura 59 181,00 

4 Wydział Promocji i Turystyki Promocja i turystyka 9 000,00 

5 
Wydział Budownictwa, 

Gospodarki Przestrzennej i 

Ochrony Zabytków  

Prace remontowo-

konserwatorskie 
50 000,00 

SUMA 539 877,51 

 

 

3.2.8 Dofinansowanie w ramach małej dotacji pozakonkursowej 
 

W 2014 r. została przyznana “mała dotacja” podmiotom organizującym przedsięwzięcia 

o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji 

lokalnych. Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji 

następujących imprez i wydarzeń z zakresu: 

1)  muzyki, edukacji muzycznej: VIII Wiosenne Kursy Mistrzowskie, koncert „Pieśni 

przeciwko Wojnie”; 

2)  tradycji lokalnych: Dni Kultury Chrześcijańskiej; 

3)  organizacji imprez plenerowych: „Noc Kupały”, Przemyskie Święto Ulic; 

4)  prowadzenia działalności wydawniczej: publikacja „Jednostka Strzelecka 2009 im. gen. 

bryg. Andrzeja Galicy przy II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu. Przeszłość 

i kształtowanie teraźniejszości”. 

 
Tabela 5. Dofinansowanie w ramach małej dotacji pozakonkursowej w roku 2014 

Lp. Wydział 
Łączna kwota 

dotacji (zł) 

Liczba 

ofert 

Liczba 

umów 

Koszt całkowity 

realizacji zadania (zł) 

1 Wydział Kultury 35 920,00 6 6 114 289,50 

SUMA 35 920,00 6 6 114 289,50 

 

 

Łączna kwota dofinansowania zadań przez Gminę Miejską Przemyśl z pominięciem otwartego 

konkursu ofert w roku 2014 wynosiła 575 797,51 zł. 
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Wykres 4.  Procentowy udział dofinansowania zadań w podziale na tryb konkursowy i pozakonkursowy 

w roku 2014 

 
 

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że niecałe 85 % kwoty ogólnego dofinansowania 

przeznaczonego na realizację zadań publicznych zostało przekazywanych w drodze otwartych 

konkursów ofert.  

 

 

 

 

 

 

W roku 2014 przekazano 

organizacjom pozarządowym i podmiotom kościelnym 

 

3 712 951  zł 
 

co stanowi 1 % kwoty wydatków budżetowych ogółem14 
 

 

                                                 
14

  Wydatki budżetu miasta w roku 2014 wyniosły: 367 056 974,98 zł. 
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Wykres 5. Kwoty wydatków ogółem w latach 2003-2014 przekazane przez Gminę Miejską Przemyśl 

 
 

Powyższy wykres przedstawia kwoty wydatków ogółem przekazanych organizacjom 

pozarządowym na realizację zadań publicznych w latach 2003 – 2014 r.  

 

 
Wykres 6. Procent dofinansowania w stosunku do wydatków budżetowych w latach 2003-2014 

 
 

 

Powyższy wykres przedstawia procent dofinansowania organizacji pozarządowych w stosunku 

do wydatków budżetowych w latach 2003-2014. Przedstawiona linia trendu w sposób graficzny 

ukazuje trend dofinansowania.  
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4.  WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM  
 

 

4.1  W zakresie spraw społecznych i zdrowia 

1)  bieżące informowanie, konsultacje indywidualne, uczestniczenie w uroczystościach 

organizowanych przez organizacje pozarządowe (opłatki, jasełka, rocznice itp.); 

2)  przekazywanie organizacjom gadżetów z logiem gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3)  kserowanie materiałów, plakatów, zaproszeń, gazetek; 

4)  propagowanie idei marszów („Marsz Życia i Rodziny”), obchodów dni poświęconych 

tematyce zdrowotnej (Happening „Dzień bez Papierosa”); 

5)  organizowanie akcji, konferencji (PAT) i konkursów tematycznych; 

6)  realizacja programu ochrony zdrowia psychicznego; 

7)  bieżąca pomoc organizacjom w zakresie przygotowania oferty na realizację zadania 

publicznego; 

8)  szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych 

(w zajęciach uczestniczyło 10 realizatorów); 

9)  szkolenie „Zlecanie i rozliczanie zadań przekazanych organizacjom pozarządowym 

(udział 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych); 

10)  udział w komisji konkursowej „Anioł Dobroci” i „Opowieść wigilijna”; 

11)  przekazanie darowizny na rzecz organizacji pozarządowych sprzętu, który został 

zakupiony przez Urząd Miejski (przekazanie nastąpiło na podstawie umowy-użyczenia 

7 organizacjom). 

 

4.2 W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

1)  doradztwo w zakresie procedur aplikowania o środki finansowe z różnych źródeł, 

w tym umieszczania informacji o konkursach zewnętrznych na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego; 

2)  udzielanie porad w zakresie bieżącej działalności stowarzyszeń (zakładanie, udział 

pracowników w walnych zebraniach, spotkaniach okolicznościowych); 

3)  pomoc w organizacji imprez, zdobywania sponsorów, udział w komitetach 

organizacyjnych; 

4)  udzielanie referencji organizacjom pozarządowym; 

5)  współpraca ze studentami i organizacjami w zakresie pisania prac licencjackich 

i magisterskich i innych zadań, w tym wypełnianie ankiet; 

6)  pomoc w likwidacji stowarzyszeń, jak i bieżącej działalności prawnej. 

 

4.3 W zakresie promocji i turystyki  

Pomoc w przedsięwzięciach organizowanych przez towarzystwa, szkoły, fundacje, kluby 

sportowe i stowarzyszenia w postaci przekazywania materiałów informacyjno-promocyjnych 

o mieście. 
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4.4 W zakresie kultury, edukacji i promocji 

W ramach współpracy pozafinansowej, Wydział Kultury udzielał pomocy stowarzyszeniom przy 

organizacji przedsięwzięć w postaci m. in. opracowania komputerowego afiszy, zaproszeń, 

dyplomów, drukował i wysyłał zaproszenia, pomagał przy rozreklamowaniu organizowanych 

imprez i uroczystości, a w szczególności: 

1)  pomoc w zorganizowaniu przez Komendę Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP uroczystości 

z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego: druk zaproszeń, zapewnienie 

nagłośnienia podczas uroczystości oraz dekoracji Pomnika Orląt Przemyskich (miejsce 

uroczystości), zapewnienie służb mundurowych (Policja, Straż Miejska) w celu 

zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników uroczystości;  

2)  pomoc w zorganizowaniu uroczystości z okazji 70 rocznicy utworzenia Szarych 

Szeregów: druk zaproszeń, zapewnienie sali w Bibliotece, dekoracja;  

3)  pomoc w zorganizowaniu na Rynku przemyskim uroczystości związanej 

z przekazaniem mieszkańcom miasta Betlejemskiego Światła Pokoju: druk i wysłanie 

zaproszeń, zapewnienie nagłośnienia podczas uroczystości; 

4)  pomoc w zorganizowaniu przez Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” wystawy 

pn. „Życiu zawsze tak” w ramach obchodów VI Przemyskiego Marszu dla Życia 

i Rodziny 

5)  pomoc w zorganizowaniu przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia koncertu na 

Rynku przemyskim: zapewnienie estrady, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, 

zapewnienie zabezpieczenia medycznego; 

6)  zapraszanie członków stowarzyszeń kombatanckich na uroczystości państwowe 

i rocznicowe organizowane w mieście. 

 

4.5 W zakresie najmu lokali użytkowych 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Wydziału Gospodarki 

Lokalowej obejmuje oddanie w najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych 

organizacjom pozarządowym do prowadzenia działalności charytatywnej, kulturalnej, 

opiekuńczej, oświatowej, wychowawczej lub sportowo – turystycznej niezwiązanej 

z działalnością zarobkową oraz do prowadzenia przez organizacje pożytku publicznego 

działalności statutowej. 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
15

 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; umowy zostały 

zawarte na czas nieoznaczony.  

 

Z tej formy wynajmu korzystają następujące organizacje:  

1)  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej; 

2)  Polski Komitet Pomocy Społecznej; 

                                                 
15

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

lokali użytkowych z późn. zm. 
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3)  Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum”; 

4)  Południowo-Wschodni Instytut Naukowy; 

5)  Polski Związek Głuchych; 

6)  Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich; 

7)  Podkarpackie Stowarzyszenie Motocyklowe „Eastern Scorpions”; 

8)  Przemyska Kongregacja Kupiecka; 

9)  Związek Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej; 

10)  Klub Metalowych Serc; 

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

12)  Ogólnopolska Organizacja Bezrobotnych Oddział Okręgowy; 

13)  Towarzystwo Muzyczne; 

14)  Polski Czerwony Krzyż; 

15)  Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu; 

16)  Związek Strzelecki „Strzelec”,  

17)  Fundacja „Pomoc Krakowskiemu Hospicjum”; 

18)  Okręgowa Izba Lekarska; 

19)  Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy; 

20)  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; 

21)  Stowarzyszenie dla Przemyśla „REGIA CIVITAS”; 

22)  Kościół Chrześcijan Baptystów; 

23)  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu; 

24)  Stowarzyszenie Mieszkańców Przemyśla; 

25)  Fundacja Polsko-Japońska „YAMATO”; 

26)  Polski Związek Wędkarski Okręg w Przemyślu; 

27)  Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Nadzieja”. 

 

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

następujące organizacje: 

1)  Uczniowskie Kluby Sportowe (26) – siedziby szkół;  

2)  Sportowo – Kulturalny Klub Szachowy; 

3)  Stowarzyszenie „Czuwaj Wiaro”;  

4)  Przemyska Szkółka Bokserska; 

5)  Młodzieżowy Klub Sportowy „Motor”; 

6)  Stowarzyszenie Rozwoju Sportu PRZEMYŚL; 

7)  Przemyskie Stowarzyszenie Brydżowe; 

8)  Stowarzyszenie Aktywna Jedenastka; 

9)  Przemyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; 

10)  Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli oraz Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 6; 

11)  Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 3; 

12)  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zainteresowań Twórczych Dzieci i Młodzieży; 

13)  Stowarzyszenie Absolwentów I LO; 

14)  Stowarzyszenie Absolwentów II LO; 

15)  Stowarzyszenie Wspierania Młodych Talentów w Gimnazjum Nr 1; 

16)  Stowarzyszenie Twórczych Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. 
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4.6 W zakresie pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł 

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

zewnętrznych; 

2) informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych dla organizacji 

pozarządowych. 

 

4.7 W zakresie zbiórek publicznych 

W roku 2014 wydano następującym organizacjom pozarządowym i podmiotom kościelnym 

decyzje na przeprowadzenie zbiórek publicznych:  

1)  Fundacja Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość”; 

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

Przemyskich; 

3)  Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę „Katarsis” im. bp. Jana Chrapka. 

 

4.8 W zakresie koordynowania współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

  

1)  udzielanie porad i pomocy prawnej w zakresie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach i in.; 

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

3)  udział w okolicznościowych spotkaniach; 

4)  prowadzenie na stronie internetowej Miejskiego Serwisu Informacyjnego działu dla 

organizacji pozarządowych;  

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

6)  spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych; 

7)  udzielanie referencji organizacjom; 

8)  prowadzenie ewidencji stowarzyszeń i fundacji oraz nadzór nad ich działalnością; 

9)  pomoc w likwidacji niedziałających stowarzyszeń. 
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5. WSPÓLNE ZESPOŁY 
 

Poniżej prezentujemy rady i zespoły funkcjonujące w Przemyślu, w skład których wchodzą 

przedstawiciele organizacji pozarządowych.  

 

Lp. Nazwa Podstawa prawna 
Ilość posiedzeń  

w 2014 r. 

1 Miejska Rada Sportu 

Zarządzenie Nr 9/2013 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 10 stycznia 2013 r. w 

sprawie składu i zasad powoływania członków 

Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej 

działania z późn. zm. 

4 

2 
Miejska Rada Działalności 

Pożytku Publicznego 

Zarządzenie Nr 71/2014 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie 

powołania Miejskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego II kadencji. 

3 

3 

Zespół Zadaniowy do 

opracowania aktualizacji 

„Strategii Sukcesu Miasta 

Przemyśla” 

Zarządzenie Nr 338/2013 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 20 sierpnia 2013 r. w 

sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do 

opracowania aktualizacji „Strategii Sukcesu 

Miasta Przemyśla” na lata 2014-2024 z późn. 

zm. 

0 

4 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Zarządzenie Nr 363/2013 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 6 września 2013 r. w 

sprawie powołania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Przemyślu z późn. zm. 

35 

5 

Powiatowa Społeczna Rada do 

Spraw Osób 

Niepełnosprawnych 

Zarządzenie Nr 198/2011 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie 

powołania Powiatowej Społecznej Rady do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

7 

6 Powiatowa Rada Zatrudnienia 

Zarządzenie Nr 442/2012 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 5 listopada 2012 r. w 

sprawie powołania Powiatowej Rady 

Zatrudnienia w Przemyślu. 

6 

7 
Zespół Kierowania Obroną 

Cywilną 

Zarządzenie Nr 28/07 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie 

powołania Zespołu Kierowania Obroną 

Cywilną miasta Przemyśl. 

0 

8 
Miejski Zespół Zarządzania 

Kryzysowego 

Zarządzenie Nr 407/2012 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 19 października 2012 r. w 

sprawie powołania Miejskiego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. 

3 
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9 

Zespół ds. Koordynacji 

„Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta 

Przemyśla na lata 2010-2015” 

Zarządzenie Nr 5/2012 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie 

powołania Zespołu ds. Koordynacji 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Przemyśla na lata 2010-2015”. 

0 

10 

Zespół koordynujący realizację 

programu ochrony zdrowia 

psychicznego mieszkańców 

Przemyśla na lata 2011-2015 

Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie 

powołania Zespołu koordynującego realizację 

programu ochrony zdrowia psychicznego 

mieszkańców Przemyśla na lata 2011-2015. 

2 

11 

Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie 

Zarządzenie Nr 124/2011 Prezydenta Miasta 

Przemyśla z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie 

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z 

późn. zm.  

10 
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6.  Wspólne przedsięwzięcia i projekty Miasta z organizacjami 

pozarządowymi 
 

6.1 W zakresie spraw społecznych i zdrowia 

-  organizacja, wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym konferencji „Otwórzcie Drzwi”, poświęconej tematyce schizofrenii. 

 

6.2 W zakresie kultury 

1)  100 rocznica wybuchu I wojny światowej: udział Towarzystwa Dramatycznego im. A. 

Fredy, Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej i Fundacji Rozwoju 

Tańca A-Z w realizacji widowiska; 

2)  organizacja przez Urząd Miejski i Związek Sybiraków Światowego Dnia Sybiraka 

łącznie z rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę. 

 

6.3 W zakresie sportu  

1)  zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu m.in. programu „MULTI SPORT”, „ANIMATOR”;  

2)  współorganizacja imprez sportowo–rekreacyjnych na szczeblu miejskim, wojewódzkim 

i ogólnopolskim; 

3)  dystrybucja materiałów, plakatów, zaproszeń poprzez pocztę wydziałową; 

4)  nieodpłatne udostępnianie słupów ogłoszeniowych POSiR; 

5)  nieodpłatne udostępnianie miejskich obiektów sportowych, sal lekcyjnych, sal 

gimnastycznych, sprzętu na organizację imprez. 

 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

1)  zawody narciarskie wspólnie z Przemyskim Towarzystwem Narciarskim, 

Stowarzyszeniem dla Przemyśla REGIA CIVITAS;  

2)  zawody nordic walking ze Stowarzyszeniem dla Przemyśla REGIA CIVITAS;  

3)  turnieje sportowe – koszykówka, taniec, fitness – organizowane we współpracy 

z Fundacją Azymut, Szkołą Tańca A-Z, UKS Niedźwiadki, Podkarpackim Okręgowym 

Związkiem Koszykówki, UKS Gim Baskets 2, Klubem Pływackim Orka. 

Udział Ośrodka polegał na współorganizacji imprez poprzez: dystrybucję informacji (witryna 

www i słupy ogłoszeniowe), udostępnienie obiektów, wypożyczenie sprzętu. 

 

6.4 W zakresie prac remontowo-konserwatorskich 

1)  organizacja wspólnej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Cmentarza 

Głównego w Przemyślu i Cmentarza Zasańskiego z Towarzystwem Przyjaciół 

Przemyśla i Regionu, Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Stowarzyszeniem dla Przemyśla 



 SPRAWOZDANIE 2014 

 

Strona | 27  

 

REGIA CIVITAS, Fundacją „Jerzyk” oraz Przemyskim Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Dobrego Wojaka Szwejka. Do zadań po stronie urzędu należał druk ulotek na kwestę – 

1 585,20 zł;   

2) organizacja wystawy poświęconej biskupowi Aleksandrowi Antoniemu Fredrze 

w latach 1724-1734 z okazji 280 rocznicy śmierci, usytuowanej w kryptach 

Archikatedry – należność za wykonanie prac 20 tys. zł; 

3)  współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu w sprawie prac 

konserwatorskich przy wybranych nagrobkach Cmentarza Głównego. 

 

6.5  W zakresie integracji społecznej 

Współpraca w zakresie prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej Centrum 

Integracji Społecznej, polegająca na finansowaniu zajęć z zakresu reintegracji społecznej osób 

wykluczonych  społecznie kierowanych  przez MOPS  na zajęcia w CIS. Corocznie ustalana jest 

w drodze uchwały Rady Miejskiej
16

, wysokość dotacji z budżetu miasta przypadająca na 1 

uczestnika i 1 pracownika CIS. W 2014 roku dotacja przeznaczona była dla 30 uczestników i 5 

pracowników i wyniosła 84 911,00 zł. 

 

6.6  W zakresie zadań inwestycyjnych 

Grupa Inicjatywna składająca się z Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu, Związku 

Sybiraków III RP Oddział w Przemyślu oraz Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Koło 

w Przemyślu, podjęła czynności zmierzające do wzniesienia pomnika „Zesłańcom Sybiru 

i Ofiarom Katynia”, poprzez zlecenie opracowania koncepcji pomnika i poniesienie związanych 

z tym kosztów.  

W dniu 6 marca 2014 r. Rada Miejska w Przemyśl podjęła uchwałę Nr 19/2014 w sprawie 

wzniesienia pomnika. Zgodnie z uchwałą pomnik ma przedstawiać wagon otwarty na przestrzał 

z lokalizacją przy ul. Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego i realizacją w latach 2014-2015. 

W dniu 23 października 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl 

a Grupą Inicjatywną w sprawie darowizny koncepcji pomnika oraz współpracy w celu 

sfinalizowania jego budowy. 

 

 

                                                 
16

  Uchwała Nr 252/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji 

przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji 

Społecznej w Przemyślu. 
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7.  Współpraca jednostek organizacyjnych miasta z organizacjami 

pozarządowymi 

 

7.1  Współpraca o charakterze finansowym  

7.1.1 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 

 

1)  koszty zakupu znaczków, legitymacji, etui; 

2)  nieodpłatne umieszczanie plakatów na autobusach; 

3)  darowizny na wsparcie działalności statutowej organizacji. 

 

7.1.2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

 

-  wsparcie działalności statutowej organizacji pozarządowych. 

 

7.1.3  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 

-  wsparcie działalności statutowej organizacji pozarządowych. 

 

7.1.4  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp.  z o.o. 

 

-  darowizny na wsparcie działalności statutowej organizacji. 

 

 
Tabela 6. Wsparcie finansowe udzielone przez jednostki organizacyjne miasta w roku 2014 

Lp. Jednostka Zakres zadań 
Kwota 

dofinansowania (zł) 

1 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 

Różne formy wsparcia 

działalności statutowej 

organizacji 

45 067,35 

2 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o.  

Wsparcie działalności 

statutowej organizacji 
11 761,00 

3 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. 

Wsparcie działalności 

statutowej organizacji 
44 000,00 

4 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. 

Wsparcie działalności 

statutowej organizacji 
14 400,00 

SUMA 115 228,35 

 

 

7.2 Współpraca pozafinansowa 

7.2.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

1)   udzielanie rekomendacji organizacjom starającym się o dotacje w ramach konkursów 

(Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, „Caritas” Dom Matki i Dziecka 

Archidiecezji Przemyskiej); 
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2)   indywidualne spotkania przedstawicieli MOPS z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych oraz udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez 

poszczególne organizacje.  

 

7.2.2 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

Wsparcie organizacyjne imprez sportowych i kulturalnych: 

1)  okazjonalne odpłatne wynajmowanie obiektów sportowych na potrzeby organizacji 

pozarządowych (kluby sportowe i stowarzyszenia); 

2)  odpłatne wynajmowanie sali konferencyjnej na potrzeby szkoleniowe, np. Związek 

Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej, czy też nieodpłatne udostępnianie parkingu przy dolnej 

stacji kolei krzesełkowej na potrzeby organizacji pikniku charytatywnego przez 

Fundację Życia Podkarpackiego "Podaruj Dzieciom Radość"; 

3)  stałe wynajmowanie hali sportowej na potrzeby rozgrywek i treningów przemyskich 

klubów sportowych. 

 

7.2.3 Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom 

 

MOZU współpracuje z Klubem Abstynenta „Alfa”. Członkowie Klubu korzystają z pomocy 

specjalistów MOZU w zakresie: 

1)  porad i konsultacji prawnika i psychologa; 

2)  specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz członków ich 

rodzin; 

3)  kierowania osób uzależnionych od alkoholu pozostających w terapii, czy po jej 

zakończeniu do Klubu Abstynenta lub do udziału w grupie AA „Quo Vadis”, 

działającej przy Klubie; 

4)  kierowanie osób współuzależnionych pozostających w terapii na grupę samopomocową 

AL-Anon „Nowe życie”, działającej przy Klubie; 

5)  współpracy terapeutów i profilaktyków MOZU przy imprezach typu pikniki 

profilaktyczne oraz spotkania integracyjne dla rodzin członków stowarzyszenia 

(wykłady, prelekcje, rozmowy terapeutyczne, wsparcie dla członków i sympatyków 

Klubu i ich rodzin). 

Ponadto Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości przekazuje MOZU co dwa miesiące bezpłatny 

egzemplarz, wydawanej przez siebie, gazetki. 

 

W 2014 r. MOZU podpisało porozumienie ze Stowarzyszeniem Centrum Wsparcia i Profilaktyki  

w Korytnikach, w ramach którego Ośrodek był partnerem przy realizacji Rządowego Programu 

„Razem Bezpiecznej”. W ramach umowy pedagog-profilaktyk MOZU realizował Trening 

Zastępowania Agresji ART w przemyskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych. 
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7.2.4 Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 

 

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w roku 2014 zrealizowało następujące 

przedsięwzięcia kulturalne z udziałem organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego: 

1)  koncert zespołu „Twoje Niebo” wspólnie z Klasztorem Karmelitów Bosych; 

2)  „Parada Aniołów” z Katolicką Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą „Oratorium”; 

3)  spektakl teatralny „Dwie blizny” w wykonaniu Teatru „Fredreum”; 

4)  spotkanie noworoczne Oddziału Wojskowego im. „Twierdzy Przemyśl” PTTK; 

5)  spektakl „Babcia winna” w wykonaniu Teatru „Fredreum”; 

6)  „Roztańczony i rozśpiewany karnawał” w wykonaniu tancerzy Szkoły Tańca A-Z 

oraz młodzieżowego zespołu estradowego z Klubu V Batalionu Strzelców 

Podhalańskich; 

7)  spektakl „Oświadczyny i Niedźwiedź” w wykonaniu Teatru Fredreum; 

8)  „Jeden dzień z życia kobiety” program estradowy w wykonaniu młodzieży Klubu  

V Batalionu Strzelców Podhalańskich; 

9)  X Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w wykonaniu 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1; 

10)  wykład „Harmonia mistrzowska” z Akademią Doskonalenia Umysłu w Białymstoku; 

11)  Dzień z Teatrem „Fredreum”, spektakl „Cud na polance” w wykonaniu Teatru 

„Fredreum”; 

12)  spektakl w ramach XV Przemyskiej Wiosny Fredrowskiej „Pierwsza lepsza czyli nauka 

zbawienna” w wykonaniu Teatru „Fredreum”; 

13)  „Letnie spotkanie z Japonią”, XIV Festiwal Kultury Japońskiej z Centrum Kultury 

Japońskiej „Yamato”; 

14)  Przemyskie Święto Ulic: Franciszkańskiej i Kazimierzowskiej z Stowarzyszeniem  

 dla Przemyśla REGIA CIVITAS; 

15)  Festiwal Piosenki Religijnej wspólnie z Archidiecezją Przemyską Duszpasterstwo 

Młodzieży; 

16)  Spotkania Wielu Kultur w ramach Międzynarodowego Festiwalu Talentów  

z Stowarzyszeniem Odra Niemen z Wrocławia;  

17)  20-lecie Jednostki Strzeleckiej 2009 im. gen. bryg. Andrzeja Galicy wspólnie  

z II Liceum Ogólnokształcącym oraz Jednostką Strzelecką 2009; 

18)  „Jesienny Powiew Japonii”, „Droga Samuraja” z Centrum Kultury Japońskiej; 

19)  finał projektu „Teatr lalek leczy duszę” ze Stowarzyszeniem Terapii przez Sztukę 

„Katharsis” im. bpa Jana Chrapka; 

20)  podsumowanie działań w projekcie „Razem Bezpieczniej” ze Stowarzyszeniem 

Centrum Wsparcia i Profilaktyki „SPES”; 

21)  uroczyste podsumowanie kampanii mężczyźni przeciw przemocy „Biała Wstążka”  

ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Korytnikach. 

 



 SPRAWOZDANIE 2014 

 

Strona | 31  

 

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK zabezpiecza salę widowiskową, profesjonalny 

sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy wraz z obsługą, a w przypadku imprez plenerowych 

montaż i demontaż sceny. 

 

7.2.5 Przemyska Biblioteka Publiczna 

 

1)  zorganizowano 5 warsztatów bibliotecznych dla pensjonariuszy Domu Pomocy 

Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów w Przemyślu; 

2)  popularyzowanie czytelnictwa, wspólna organizacja imprez kulturalnych z Fundacją 

ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom; 

3)  pomoc przy organizowaniu 2 konkursów o tematyce kulturalnej dla Polskiego Związku 

Niewidomych Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu; 

4)  współpraca ze Stowarzyszeniem dla Przemyśla „REGIA CIVITAS” przy 

zorganizowaniu koncertu „Śpiewajmy Niepodległej”;  

5)  okazjonalna współpraca z Południowo-Wschodnim Instytutem Naukowym 

w Przemyślu oparta na zadaniach statutowych Biblioteki i Instytutu, m.in. pomoc 

w pozyskiwaniu tekstów do kwartalnika „Przemyski Przegląd Kulturalny”, którego 

wydawcą jest PBP; 

6)  współpraca ze Stowarzyszeniem Twórców dla Rzeczypospolitej Niepodległej przy 

organizacji Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej; 

7)  współpraca ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddział w Przemyślu przy 

organizowaniu działalność kulturalno-edukacyjnej, adresowanej głównie do dzieci; 

8)  okazjonalna współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Nauk wynikająca z podobieństwa 

części zadań statutowych Biblioteki i Towarzystwa, m.in. współpraca przy redagowaniu 

„Przemyskiego słownika biograficznego”. 

 

7.2.6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu 

 

1)  Współudział w Akcji - Happeningu ,,Zmieniamy makulaturę, szkło, plastik, 

elektryczność na witaminy dla młodzieży i dzieci'' wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół 

Przemyśla i Regionu w dniu 21 marca 2014 roku. W ramach realizacji zadania 

przeprowadzony został konkurs plastyczny dla dzieci o tematyce prozdrowotnej. 

Udzielano dorosłym osobom porad jak rzucić i ograniczyć palenie tytoniu. Prowadzono 

rozdawnictwo ulotek o szkodliwości palenia tytoniu, zdrowym odżywianiu 

oraz profilaktyki chorób wywołanych przez kleszcze. Udzielono 20 instruktaży. W akcji 

uczestniczyły  media o zasięgu lokalnym; Telewizja TOYA, Życie Podkarpackie, 

Gazeta Przemyska. Zasięgiem objęto około 2092 mieszkańców powiatu przemyskiego. 

2)  W Centrum Integracji Społecznej Caritas w Przemyślu w dniu 7 kwietnia 2014 r. 

zorganizowano spotkanie pt.: ,,Choroby wektorowe”. Pogadanka dotyczyła chorób 

przenoszonych przez wektory (kleszcze), tj.; boreliozę, kleszczowe zapalenie mózgu. 

Choroby najczęściej występujące w Polsce. Pogadanki wysłuchało 50 osób, byli to 

uczestnicy Klubu Seniora, personel kuchni, wolontariusze oraz młodzież. 
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3)  W Domu Matki i Dziecka ,,Caritas” przeprowadzono pogadankę pt.: ,,Choroby 

wektorowe”. Pogadanka dotyczyła chorób przenoszonych przez wektory(kleszcze), 

tj. boreliozę, kleszczowe zapalenie mózgu. Choroby najczęściej występujące w Polsce. 

Pogadanki wysłuchało 15 osób, dorośli otrzymali ulotki tematyczne, dzieci kolorowanki 

o zdrowiu. 

4)  W ramach ,,Bezpiecznych wakacji” - przeprowadzono 9 akcji na zorganizowanym 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono instruktaże w ramach 

bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach, na basenach i w lesie. Udzielono 

instruktaży dotyczących higieny osobistej oraz zapobieganiu chorób wywołanych przez 

kleszcze.  

Łącznie objęto edukacją 405 dzieci i młodzieży oraz 58 opiekunów i wychowawców. 

5)   W ramach ,,Bezpiecznych wakacji” - współorganizowano Piknik Rodzinny na osiedlu 

Rycerskim. PSSE przygotowało stoisko profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 

oraz rodzin. Dla dzieci został zorganizowany konkurs plastyczny pod tytułem ,,Żyj 

zdrowo”. Podczas festynu udzielano instruktaży, porad na temat; zdrowego żywienia, 

aktywności fizycznej.  Zasięgiem objęto 200 osób. 

6)  W ramach ,,Akcji zimowej” - przeprowadzono 8 akcji na zorganizowanym wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono instruktaże w ramach bezpiecznego 

wypoczynku w górach, na stoku. Łącznie objęto działaniami 395 dzieci i młodzieży, 59 

nauczycieli i opiekunów. 

7)   W ramach Wielkiego Pikniku Charytatywnego ,,Wakacje bez barier” organizowanego 

przez ,,Życie Podkarpackie” współuczestniczono w akcji, na której zorganizowano 

stoisko profilaktyczne. Udzielano instruktaży na temat: szkodliwości palenia tytoniu 

(bierne i czynne palenie), zapobiegania zatruciom środkami psychoaktywnymi 

(dopalaczami). Dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym o tematyce 

prozdrowotnej oraz quizie o zdrowiu. Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety 

ufundowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Dorośli otrzymywali ulotki 

o tematyce prozdrowotnej. W Akcji uczestniczyły media o zasięgu lokalnym 

i wojewódzkim. Objęto oddziaływaniem około 30 tys. mieszkańców. 

8)  W listopadzie w ramach Akcji ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Powiatowa Stacja 

Sanitarno- Epidemiologiczna w Przemyślu przyłączyła się do akcji i uczestniczyła 

w zbiórce darów dla rodzin i dzieci. Akcja odbyła się w palcówkach handlowych na 

terenie Miasta Przemyśla. 

 

7.3 Inne formy współpracy 

7.3.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu organizuje i realizuje prace społecznie 

użyteczne w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach 

statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. W 2014 r. do wykonywania prac społecznie 

użytecznych skierowano 180 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze 

świadczeń z pomocy społecznej. Poprzez współfinansowanie przez Ośrodek prac społecznie 

użytecznych wspierana była działalność następujących organizacji: 
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1)  Dom dla Dzieci „Nasza Chata”; 

2)  Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów; 

3)  Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek; 

4)  Polski Czerwony Krzyż; 

5)  Polski Komitet Pomocy Społecznej; 

6)  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

w Przemyślu; 

7)  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Przemyślu. 

 

W 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu współpracował z organizacjami 

przy naborze dzieci na kolonie i zimowiska oraz wspierał finansowo wyjazdy kolonijne dzieci 

i młodzieży z terenu miasta Przemyśla organizowane przez Katolicką Świetlicę Profilaktyczno- 

Wychowawczą „Oratorium”, Fundację Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” 

w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu. 

Dofinansowanie otrzymało 70 dzieci w formie zasiłków celowych ze środków własnych 

oraz zasiłków celowych z wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na łączną kwotę 12 718, 00 zł. 

 

Realizując zadania samorządowe finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2014 r. przekazał środki finansowe w wysokości 21 584,00 zł dla 

12 organizacji i stowarzyszeń na organizację imprez w zakresie „sportu, kultury, turystyki 

i rekreacji osób niepełnosprawnych”, w których wzięło udział 386 osób, w tym 72 dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej. 

 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które współpracowały 

z MOPS w 2014 roku: 

-   Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta; 

-   Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu; 

-   Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; 

-    Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów; 

-   Polski Związek Głuchych; 

-   Polski Związek Niewidomych; 

-   Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Regionu; 

-   Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  Koło Nr 2; 

-   Polskie Stowarzyszenie  Diabetyków Koło Nr 15; 

-   Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”; 

-   Zgromadzenie Braci Albertynów; 

-   Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

 

Współpraca w zakresie prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej Centrum 

Integracji Społecznej, polegająca na kierowaniu osób na zajęcia CIS oraz opłacaniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne skierowanych osób. W 2014 r. było 98 osób, a koszt składek wyniósł 

23 186 zł.  
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7.3.2 Powiatowy Urząd Pracy 

 

W 2014 r. organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego korzystały 

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

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

Staże: 

1)  Stowarzyszenie „WZRASTANIE” - staż dla 1 osoby, 

2)  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy - staż dla 1 osoby, 

3)  Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego - staż dla 2 osób, 

4)  CARITAS Archidiecezji Przemyskiej - staż dla 4 osób, 

5)  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu - staż dla 6 osób, 

6)  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. dr. M. 

Orłowicza - staż dla 2 osób, 

7)  Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu - staż dla 2 osób, 

8)  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO - staż dla 

3 osób. 

Prace interwencyjne: 

1)  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

w Przemyślu - 1osoba, 

2)  Caritas Archidiecezji  Przemyskiej - 7 osób. 

Roboty publiczne: 

1)  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  Caritas w Przemyślu - 1 osoba, 

2)  Zarząd Okręgowy PKPS - 3 osoby, 

3)  Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach - 3 osoby. 

 

Ponadto w 2014 r. PUP w Przemyślu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 

zorganizował grupowe spotkania informacyjne na temat projektów wspierających osoby 

bezrobotne z miasta i powiatu przemyskiego w podnoszeniu kwalifikacji oraz aktywizacji 

zawodowej:  

1)  „Siła sprawcza - kreowanie własnej ścieżki zawodowej” - Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" dla 4 osób; 

2)  „Pierwszy krok do zatrudnienia – Integracja społeczno-zawodowa osób niedosłyszących 

i słabosłyszących” - Centrum Edukacji i Wsparcia RES–GEST w Rzeszowie - dla 14 

osób. 

 

7.3.3 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Orzechowcach 

 

W 2014 r. Schronisko współpracowało z następującymi organizacjami pozarządowymi:  

1)  Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Nadzieja”: 

- sponsorowanie usług weterynaryjnych na kwotę 1.000,00 zł; 

- sponsorowanie sterylizacji i kastracji zwierząt (4 suki, 3 kotki i 3 kocury); 

- wspólne interwencje dotyczące nieodpowiedniej opieki nad zwierzętami; 
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2)  White Paw Organisation: 

- pomoc finansowa dla Schroniska w kwocie 6.501,92 zł; 

- sponsorowanie usług weterynaryjnych na kwotę ok. 17.000,00 zł; 

- zakup sporej ilości suchej karmy dla psów; 

- pomoc w adopcji zwierząt; 

- zbiórki darów rzeczowych dla Schroniska: karma, koce, smycze, obroże, miski, 

transportówki, klatki itp.; 

3)  Galeria Sanowa w Przemyślu – organizacja akcji promujących adopcję zwierząt; 

4)  SOS Bokserom – pomoc w adopcjach; 

5)  Fundacja Jamniki Niczyje – pomoc w adopcjach. 

 

Schronisko korzysta z pomocy 44 wolontariuszy.  

Praca wolontariusza polega na: 

- pomocy w zakresie właściwej opieki nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku; 

- pomocy przy pielęgnacji zwierząt; 

- wyprowadzeniu psów ze Schroniska na regularne spacery; 

- uczestnictwie w akcjach promujących Schronisko.
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