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WPROWADZENIE 
 

  

 

 

Przedkładam czwarte 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 różnych form 

współpracy z sektorem pozarządowym w roku 2013.  

Poszczególne rozdziały 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.  

 

   

Mam nadzieję, iż przygotowany dokument dostarczy wyczerpującej 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
 

 

  

1.1 Roczny program współpracy 

 

W dniu 29 listopada 2012 r. Rada Miejska w Przemyślu przyjęła uchwałę w sprawie 

przyjęcia programu współpracy na rok 2013
2
. 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.
3
  

Od 17 sierpnia do 7 września 2012 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: Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów 

Wschodnich, Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA 

oraz Fundacja Wymiany Kulturowej toTU toTAM.  

Następnie Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych przygotował projekt 

Programu, który został poddany konsultacjom z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

w sposób określony zarządzeniem Prezydenta Miasta
4
.   

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 2013 został podzielony się 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 

w otwartych konkursach ofert; sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji; sposób 

i ocena realizacji programu oraz okres jego realizacji. 

                                                 
1
  Opisane w tym rozdziale dokumenty powstały lub zostały zmienione w roku 2013. Najważniejsze akty prawne 

regulujące współpracę są dostępne na stronie internetowej http://www.przemysl.pl/nasze_miasto/346/677/ 
2
  Uchwała Nr 272/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. 
3
  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. 
4
  Zarządzenie Nr 439/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 października 2012 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2013. 
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Celem głównym Programu było budowanie 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; zwiększenie efektywności świadczonych usług publicznych 

oraz podniesienie ich standardu; wspieranie rozwoju wolontariatu; przeciwdziałanie 

dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu; tworzenie warunków dalszego funkcjonowania 

Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Miejskiej Rady Sportu oraz innych zespołów 

i grup zadaniowych; wsparcie organizacji pozarządowych. 

Realizacji powyższych celów służyły określone priorytetowe zadania publiczne 

oraz różnorodne formy współpracy pozafinansowej. 

Na rok 2013 zostały określone priorytetowe zadania z obszarów: pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 

i osób; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalności na rzecz osób 

w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki 

i krajoznawstwa; edukacji, oświaty i wychowania. 

Obok współpracy o charakterze finansowym, w Programie zawarto liczne propozycje 

współpracy pozafinansowej, w tym m.in. 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; działalności 

na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; działalności w zakresie promocji i ochrony 

zdrowia; działalności na rzecz Polaków i Polonii na Kresach Wschodnich; pomoc 

w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej, a w szczególności z miastami partnerskimi.  

Pozafinansowa współpraca odbywała się w zakresie spraw społecznych i zdrowia, sportu 

i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska, pozyskiwania 

środków finansowych z różnych źródeł, prac remontowo-konserwatorskich, najmu lokali 

użytkowych, zbiórek publicznych oraz pomocy społecznej. 

 

1.2 Gminny program przeciwdziałania uzależnieniom 

 

W roku 2012 został uchwalony gminny program przeciwdziałania uzależnieniom
5
. 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. 

                                                 
5
  Uchwała Nr 274/2012 Rady Miejskiej w Przemyśl z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

w Przemyślu na rok 2013. 
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1.3 Zarządzenie w sprawie „Mapy aktywności” 

 

W dniu 19 grudnia 2013 r. weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla 

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, wykorzystania i aktualizacji „Mapy aktywności” 

organizacji pozarządowych
6
.  

Zarządzenie szczegółowo określa zasady dokonywania zgłoszenia i aktualizacji danych 

o organizacjach pozarządowych działających na terenie Przemyśla.  

Celem stworzenia „Mapy aktywności” była potrzeba systematycznego dostarczania aktualnej 

informacji mieszkańcom, organizacjom i innym zainteresowanym działalnością organizacji 

pozarządowych. Mapa jest prowadzona w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu na podstawie danych dostarczanych przez organizacje pozarządowe. 

 

 

                                                 
6
  Zarządzenie Nr 515/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia, 

wykorzystania i aktualizacji „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie miasta 

Przemyśla.  
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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 2013 na terenie miasta funkcjonowało łącznie 300 organizacji, 

w tym stowarzyszeń – 174; stowarzyszeń zwykłych – 16; fundacji – 14; 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 – 3.    

 

Tabela 1. Liczba organizacji wg rodzaju prowadzonej działalności w latach 2005-2013 

Rodzaj prowadzonej działalności 
Liczba organizacji 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oświata, edukacja, wychowanie 15 18 21 26 28 30 36 47 48 

Pomoc społeczna, działalność 

charytatywna 
4 6 5 5 5 5 5 5 5 

Ochrona zdrowia, rehabilitacja 18 16 18 22 22 23 26 28 28 

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

Sztuka, kultura, ochrona zabytków 31 26 28 36 37 41 45 49 49 

Ekologia, ochrona środowiska 10 6 7 12 10 10 13 17 16 

Seniorzy, organizacje kombatanckie 9 11 12 13 15 15 14 12 13 

Organizacje kobiece 5 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

Mniejszości narodowe 2 1 1 2 3 3 3 4 4 

Przedsiębiorczość - 11 15 19 21 22 22 25 24 

Inne 24 5 3 4 5 5 5 9 11 

RAZEM 131 170 202 237 251 259 268 294 300 

 

Poniższa tabela podaje informację, jaki procent organizacji pozarządowych prowadzi 

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

organizacji. W roku 2013 największą liczebnie grupę organizacji stanowiły, podobnie jak 

w latach ubiegłych, organizacje działające w sferze sportu i rekreacji – 27,67 %. Z kolei niecałe 

17 % stowarzyszeń realizowało swoje cele statutowe w sferze sztuki, kultury i ochrony 

zabytków.  
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Najmniej funkcjonowało organizacji kobiecych (0,67 %) oraz skupiających mniejszości 

narodowe (1,33 %). Działalnością z zakresu pomocy społecznej zajmuje się niecałe 2 % 

podmiotów.  

 

Tabela 2. Procentowy podział organizacji wg rodzaju prowadzonej działalności w latach 2005-2013 

Rodzaj prowadzonej 

działalności 

Udział % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oświata, edukacja, 

wychowanie 
11,28 15,57 10,39 11,20 11,16 11,58 13,43 15,99 16,00 

Pomoc społeczna, 

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

Ochrona zdrowia, 

rehabilitacja 
13,53 13,11 8,91 9,48 8,77 8,88 9,70 9,52 9,33 

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

Sztuka, kultura, ochrona 

zabytków 
24,06 21,31 13,86 15,51 14,75 15,83 16,79 16,67 16,33 

Ekologia, ochrona 

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

Seniorzy, organizacje 

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

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

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

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

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

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

 

 

Wykres 1. Procentowy podział organizacji wg rodzaju prowadzonej działalności w roku 2013 
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3. ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH 

WSPÓŁPRACY W ROKU 2013 
 

 

3.1  Współpraca o charakterze finansowym – otwarte konkursy ofert
7
 

3.1.1  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

1)  wspieranie realizacji w szkołach na terenie miasta Przemyśla programów 

profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Wskazane programy rekomendowane przez Instytut Psychologii Zdrowia oraz 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

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

Przemyśla – poprzez dofinansowanie działalności merytorycznej, dożywiania dzieci, 

zakupu sprzętu oraz kosztów remontu – adaptacji (w wyjątkowych sytuacjach, 

skutkujących zagrożeniem dla bezpieczeństwa dzieci i dalszego funkcjonowania 

placówki) oraz utrzymania pomieszczeń; 

3)  wspieranie działalności klubów dla młodzieży z terenu miasta Przemyśla; 

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 działań służących wspomaganiu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od 

alkoholu poprzez realizację programów rehabilitacyjno-edukacyjnych oraz imprez 

integrujących; 

6)  wspieranie lokalnego czasopisma tematycznego w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych; 

7)  wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień, 

realizowanych przez profesjonalnie przygotowanych realizatorów w zakresie 

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

wypoczynku letniego stacjonarnego i wyjazdowego. 

 

3.1.2  W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 

1)  dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta 

Przemyśla; 

2)  dofinansowanie organizacji zajęć sportowych i turniejów dla dzieci i młodzieży. 

  

3.1.3  W zakresie kultury 

 

1)  dofinansowanie organizacji koncertów muzyki poważnej, festiwali i warsztatów 

muzycznych w Przemyślu; 

                                                 
7
  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 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) za wyjątkiem zadań 

z zakresu sportu. 
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2)  dofinansowanie organizacji przedsięwzięć promujących wielokulturowe dziedzictwo 

miasta Przemyśla;  

3)  dofinansowanie organizacji imprez o profilu tanecznym oraz edukacji tanecznej 

w Przemyślu; 

4)  dofinansowanie organizacji imprez teatralnych związanych z dziedzictwem kulturalnym 

Przemyśla; 

5)  dofinansowanie wydawnictw związanych z dziedzictwem kulturowym miasta 

Przemyśla. 

 

3.1.4  W zakresie działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 
 

-  dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.  

 

3.1.5 W zakresie rozwoju turystyki 
 

-  dofinansowanie zadań publicznych z zakresu rozwoju turystyki na terenie miasta 

Przemyśla.  

 

3.1.6  W zakresie sportu
8
 

 

-  podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa 

w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu 

klubowej bazy sportowej. 

 

3.1.7  W zakresie pomocy społecznej
9
 

 

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 i innych 

powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej mającej siedzibę na 

terenie miasta Przemyśla.  

 

                                                 
8
  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.  
9
  Od 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu 

pomocy społecznej. 
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Tabela 3. Kwoty dotacji przekazanych przez Gminą Miejską Przemyśl w ramach otwartych konkursów ofert 

w roku 2013 

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 
685 028,96 847 997,62 2 32 30 

Starsi i 

niepełnosprawni 
30 000,00 39 345,79 1 1 1 

2 Wydział Kultury Kultura 145 000,00 487 824,00 1 17 15 

3 
Wydział Promocji i 

Turystyki 
Turystyka 40 000,00 57 216,00 1 4 4 

4 
Wydział Edukacji  

i Sportu 

Kultura fizyczna  131 935,79 259 812,45 1 54 52 

Sport  545 000,00 1 056 726,48 1 22 22 

5 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Pomoc społeczna 1 754 538,00 2 198 076,00 0 0 0 

SUMA 3 331 502,75 4 946 998,34 7 130 125 

 

 

W roku 2013 ogłoszono łącznie 7 otwartych konkursów ofert na realizację 17 zadań 

publicznych. W sumie wpłynęło 130 wniosków; zawarto 125 umów, w tym 5 wieloletnich na 

kwotę 425 440 zł. 

 

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 2013 (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 –

461 216;  

2)  finansowanie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób 

z upośledzeniem umysłowym – 568 800;  

3)  pokrycie kosztów związanych z pobytem w DPS Braci Albertynów – 1 393 753.  

 

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 2013 i umów wieloletnich wynosiła 3 331 502,75 zł.   
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Wykres 2.  Procentowy podział dotacji przekazanych przez Gminę Miejską Przemyśl w ramach otwartych 

konkursów ofert w roku 2013 oraz umów wieloletnich 

 
 

Jak wynika z powyższego wykresu największy procentowy udział wydatków stanowiły dotacje 

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 53 %. Dotacje związane z realizacją zadań z 

zakresu profilaktyki uzależnień – 21 %, sportu – 16%.  

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

starszych i niepełnosprawnych – 1 %.  
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Wykres 3. Udział dotacji w koszcie całkowitym realizacji zadań publicznych w roku 2013 

 
 

 

Powyższy wykres przedstawia wysokość dotacji w zestawieniu z kosztem całkowitym realizacji 

zadań publicznych.   

Średnia kwota dofinansowania realizacji wszystkich zadań w roku 2013 stanowiła 68 % 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 

 

-  zakup plecaków związany z finałem akcji „Tornister pełen uśmiechu”, w trakcie 

którego podsumowano działalność świetlic środowiskowych działających na terenie 

miasta Przemyśla.   

   

3.2.2 W zakresie ochrony i promocji zdrowia 

 

-  rehabilitacja ruchowa kobiet po mastektomii. 

 

3.2.3 W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 

1)  promocja miasta przez sport; 

2)  nagrody dla 6 klubów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe;  

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

 

3.2.4 W zakresie kultury  

 

1)  udzielenie pomocy organizacyjnej oraz partycypacja w kosztach organizacji imprezy 

plenerowej pn. Parada Aniołów; 

2)  wsparcie finansowe organizacji koncertu kolęd w wykonaniu zespołu „Twoje Niebo”; 

3)  pomoc organizacyjna i wsparcie finansowe przedsięwzięć: I Kongres Nowej 

Ewangelizacji, Wieczór chwały „Bogu dziękujcie – Ducha nie gaście”, impreza 

plenerowa pn. „Aniele Boży – Mamo z Tatą”; 

4)  pomoc organizacyjna i wsparcie finansowe sesji popularnonaukowej związanej z 70 

rocznicą zbrodni na Wołyniu; 

5)  realizacja projektu pn. „2013-Rok Żołnierzy Wyklętych”; 

6)  pomoc organizacyjna oraz wsparcie finansowe przy organizacji konferencji naukowej 

pn. „Stanisław Orzechowski pisarz polityczny. W pięćsetlecie urodzin”; 

7)  zlecenie 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; 

9)  ufundowanie nagrody dla laureata XI Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego. 

 

3.2.5 W zakresie turystyki 

 

1)  dofinansowanie całorocznego 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 prowadzenia punktu informacji turystycznej w Bramie Sanockiej 
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Dolnej w sezonie turystycznym oraz pokrycie kosztów transportu związanych 

z wyjazdem członków Stowarzyszenia na „Festiwal Spowalniania Czasu” w Krakowie; 

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; 

4)  wsparcie działań Koła Przewodników Turystycznych PTTK poprzez pokrycie kosztów 

związanych z wyjazdem na Forum Przewodników Turystycznych w Katowicach oraz 

Ogólnopolski Studyjny Zjazd Przewodników Turystycznych PTTK we Wrocławiu; 

5)  wsparcie działalności Przemyskiego Oddziału PTTK poprzez pokrycie kosztów 

transportu i wyżywienia dla uczestników imprezy „140 lecie Polskiego Towarzystwa 

Tatrzańskiego i 44 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki” w Przemyślu; 

6)  zakup pucharów i nagród dla Stowarzyszenia Żeglarskiego „SALING” w związku 

z organizacją imprezy „Regaty Samotników o Puchar kpt. Jaskuły” na zalewie 

Solińskim. 

 

3.2.6 W zakresie prac remontowo-konserwatorskich 

 

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich i naprawczych obiektów sakralnych
10

. W roku 

2013 wpłynęło 11 wniosków; dofinansowanie udzielono 2 beneficjentom.  

 

Tabela 4. Dofinansowanie pozakonkursowe w roku 2013 

Lp. Wydział Zakres zadań 
Kwota 

dofinansowania (zł) 

1 Wydział Spraw Społecznych 

Profilaktyka 30 000,00 

Ochrona i promocja 

zdrowia 
5 760,00 

2 Wydział Edukacji i Sportu  Sport 140 222,00 

3 Wydział Kultury Kultura 41 993,00 

4 Wydział Promocji i Turystyki Promocja i turystyka 27 040,00 

5 
Wydział Budownictwa, 

Gospodarki Przestrzennej i 

Ochrony Zabytków  

Prace remontowo-

konserwatorskie 
49 000,00 

SUMA 294 015,00 

 

 

 

 

                                                 
10

  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 5. Dofinansowanie w ramach małej dotacji pozakonkursowej w roku 2013 

Lp. Wydział Zakres zadań 
Łączna kwota 

dotacji (zł) 

Liczba 

ofert 

Liczba 

umów 

Koszt całkowity 

realizacji 

zadania (zł) 

1 Wydział Kultury 

Festiwal Kultury 

Japońskiej oraz Święto 

Ulic  

10 000,00 2 2 17 300,00 

2 
Wydział Spraw 

Społecznych 
Taneczne ferie  4 080,00 1 1 4 805,00 

SUMA 14 080,00 3 3 22 105,00 

 

 

Łączna kwota dofinansowania zadań przez Gminę Miejską Przemyśl z pominięciem otwartego 

konkursu ofert w roku 2013 wynosiła 308 095, 00 zł. 

 

  
 

Wykres 4. Procentowy podział dofinansowania pozakonkursowego w roku 2013 

 
 

 

Największy procentowo udział dofinansowania pozakonkursowego otrzymały zadania z zakresu 

sportu (45 %). Natomiast najmniejsze – zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia (2 %). 
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Wykres 5.  Procentowy udział dofinansowania zadań w podziale na tryb konkursowy i pozakonkursowy 

w roku 2013 

 
 

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że niecałe 92 % kwoty ogółem dofinansowania 

przeznaczonego na realizację zadań publicznych zostało przekazywanych w drodze otwartych 

konkursów ofert.  

 

 

 

 

 

 

W roku 2013 przekazano 

organizacjom pozarządowym i podmiotom kościelnym 

 

3 639 598  zł 
 

co stanowi 1 % kwoty wydatków budżetowych ogółem11 
 

 

                                                 
11

  Wydatki budżetu miasta w roku 2013 wyniosły: 339 038 534,25 zł. 
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Wykres 6. Kwoty wydatków ogółem w latach 2003-2013 przekazane przez Gminę Miejską Przemyśl 

 
 

 

W sprawozdaniach za rok 2011 i 2012 kwoty wydatków ogółem w latach 2011 i 2012 były 

przedstawiane w rozbiciu na kwoty przekazywane przez Urząd Miejski i Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, który w roku 2011 przejął organizację otwartych konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.  

W niniejszym sprawozdaniu zrezygnowano z takiego podziału wydatków, z uwagi na fakt, 

iż kwoty dotacji są ujęte w jednym budżecie i łączne ich zaprezentowanie pozwoli na 

zachowanie przejrzystości i logicznej ciągłości danych.   
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Wykres 7. Procent dofinansowania w stosunku do wydatków budżetowych w latach 2003-2013 

 
 

 

Powyższy wykres przedstawia procent dofinansowania organizacji pozarządowych w stosunku 

do wydatków budżetowych w latach 2003-2013. Przedstawiona linia trendu w sposób graficzny 

ukazuje trend kwot dofinansowania.  
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4.  WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM  
 

 

4.1  W zakresie spraw społecznych i zdrowia 

1)  pomoc w przygotowaniu zaproszeń (druk, wysyłka) dla Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego z okazji Międzynarodowego Dnia 

Inwalidy;  

2)  przekazanie 4 organizacjom gadżetów z logiem gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych;   

3)  przekazanie gadżetów na nagrody dla uczestników imprezy „Wyszehradzki Plac 

Budowy”;  

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

5)  akcje, konferencje i konkursy; 

6)  realizacja programu ochrony zdrowia psychicznego; 

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

publicznego; 

8)  szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych skierowane do uczniowskich 

klubów sportowych; w zajęciach uczestniczyło 30 realizatorów; 

9)  dwukrotnie zorganizowano spotkanie z organizacjami prowadzącymi na terenie miasta 

placówki wsparcia dziennego oraz świetlice środowiskowe. W trakcie zebrań poruszano 

tematy związane z finansowaniem ich działalności z budżetu gminy. Spotkania te były 

również efektem udziału tut. Urzędu w programie „SUWAK” – innowacyjna metoda 

kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci. Bezkosztowa realizacja była 

możliwa dzięki wsparciu ze strony CARITAS Archidiecezji Przemyskiej (sala). 

 

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; 

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. 

 

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. Pomoc w 2013 roku otrzymały: 

1)  Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu – pomoc przy zorganizowaniu uroczystości 

związanych z 73 rocznicą deportacji na Sybir „Na Nieludzką Ziemię – Zapal Znicz 

Wywiezionym”, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości, druk 

zaproszeń oraz pomoc przy zorganizowaniu uroczystości z okazji Światowego Dnia 

Sybiraka; 

2)  Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. – pomoc 

w zabezpieczeniu przez funkcjonariuszy służb mundurowych przedsięwzięcia pn. 

Marsz Pamięci organizowany w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych; 

3)  środowisko Kresowian: Kresy, Syberia, Katyń, Smoleńsk, uroczystość „Pamiętamy. 

Pamiętaj i Ty” – pomoc przy zorganizowaniu uroczystości poświęcenia Ronda 

Kresowian w Przemyślu, zabezpieczenie uroczystości przez funkcjonariuszy służb 

mundurowych, druk zaproszeń i plakatów; 

4)  Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie Koło 

w Przemyślu – opracowanie komputerowe i wydrukowanie zaproszeń i plakatów na 

uroczystości związane z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; 

5)  Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu – pomoc w organizacji uroczystości: 

Plebiscyt „Przemyślanin Roku”, inscenizacja – zapowiedź Niepodległości Polski 

w Przemyślu w ramach uroczystości z okazji Święta Niepodległości; 

6)  Stowarzyszenie „Wolne Miasto Przemyśl” – pomoc w organizacji Międzynarodowego 

Festiwalu Sztuki Fort Missia 2013, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom festiwalu 

przez funkcjonariuszy służb mundurowych; 

7)  Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia – pomoc organizacyjna związana z XIII Dniem 

Papieskim, przekazanie otrzymanych plakatów do szkół przemyskich, instytucji, 

umieszczenie plakatów na słupach reklamowych na terenie miasta oraz w autobusach 

komunikacji miejskiej; 

8)  Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP – pomoc w zorganizowaniu obozu 

harcerskiego podczas imprezy plenerowej pn. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, pomoc 

w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników przemarszu przez funkcjonariuszy służb 

mundurowych podczas uroczystości związanej z rocznicą bitwy pod Niżankowicami, 

pomoc w zorganizowaniu na Rynku przemyskim uroczystości związanej 

z przekazaniem przez harcerzy mieszkańcom miasta Betlejemskiego Światła Pokoju 

9)  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie – pomoc w zorganizowaniu 

uroczystości związanej z 45 rocznicą tragicznego śmierci Ryszarda Siwca, podczas 

której odbył się pokaz multimedialny „Krzyk szarego człowieka. Ryszard Siwiec 1909 

– 1968” oraz zaprezentowano spektakl „Samospalenie”; 
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10) stowarzyszenia kombatanckie – zapraszanie członków stowarzyszeń 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
12

 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)  Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum”; 

4)  Południowo-Wschodni Instytut Naukowy; 

5)  Polski Związek Głuchych; 

6)  Towarzystwo 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”; 

                                                 
12

  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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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 sportowe: 

1)  Uczniowskie Kluby Sportowe (26);  

2)  Sportowo – Kulturalny Klub Szachowy; 

3)  Klub Sportowy „Czuwaj”;  

4)  Przemyska Szkółka Bokserska; 

5)  Młodzieżowy Klub Sportowy „Motor”; 

6)  Stowarzyszenie „Czuwaj Wiaro”; 

7)  Przemyskie Stowarzyszenie Brydżowe; 

8)  Stowarzyszenie Aktywna Jedenastka; 

9)  Przemyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; 

10)  MSKF „Juvenia”;  

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

12)  Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 3; 

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

14)  Stowarzyszenie Absolwentów I LO; 

15)  Stowarzyszenie Absolwentów II LO; 

16)  Stowarzyszenie Wspierania Młodych Talentów w Gimnazjum Nr 1; 

17)  Stowarzyszenie Twórczych Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. 

 

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 2013 wydano następującym organizacjom pozarządowym i podmiotom kościelnym 

decyzje na przeprowadzenie zbiórek publicznych: 

1)  Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „Jerzyk” w Przemyślu; 

2)  Komitet „Podzielmy się Naszymi Darami z Potrzebującymi Dziećmi ze Świetlicy 

z Przemyśla”;  

3)  Fundacja Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” – organizacja zimowiska 

dla najuboższych dzieci z Przemyśla; 

4)  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Przemyślu; 

5)  Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu w Przemyślu; 

6)  Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Nadzieja” w Przemyślu; 

7)  Caritas Archidiecezji Przemyskiej – Tornister pełen uśmiechów; 
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8)  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

w Przemyślu; 

9)  Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa 

przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu; 

10)  Caritas Archidiecezji Przemyskiej – zbiórka publiczna z przeznaczeniem na pomoc 

chorej Patrycji; 

11)  Fundacja Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” – organizacja letniego 

wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych z ubogich rodzin z Przemyśla; 

12)  Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA CIVITAS; 

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

Przemyskich. 

 

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, w tym współorganizowanie 

II Forum Organizacji Pozarządowych oraz spotkanie z przedstawicielami Podkarpackiej 

Rady 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 
 

      

5.1 Miejska Rada Sportu
13

 

Do zadań Rady Sportu należy  w szczególności opiniowanie: 

1)  strategii rozwoju miasta Przemyśla w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

2)  projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, 

3)  projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu, 

4)  programów bazy sportowej na terenie miasta, 

5) dotacji celowych dla klubów sportowych, stypendiów sportowych dla zawodników 

i trenerów oraz nagród;   

5)  planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne  

     stowarzyszenia, kluby i organizacje działające  na terenie miasta. 

 

Ponadto Rada Sportu współpracuje z merytoryczną Komisją Rady Miejskiej w Przemyślu. 

 

Rada składa się z 8 członków, powołanych przez Prezydenta Miasta Przemyśla spośród 

przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej 

i sportu. 

W roku 2013 odbyło się 5 posiedzenia Rady, w tym spotkanie, podczas którego wydano opinię 

nt. uchwały budżetowej. 

   

5.2 Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego
14

 

W roku 2013 odbyło się 1 posiedzenie Rady. Zaplanowano łącznie 4 posiedzenia, jednakże 

wobec braku wymaganego kworum nie były one prawomocne. 

W trakcie posiedzenia poruszono m.in. kwestię udziału w akcji promującej przekazywanie 

1% podatku na rzecz przemyskich organizacji pożytku publicznego, badania ankietowego 

jakości współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami w roku 2012 oraz omówiono 

propozycję zorganizowania III Pikniku Organizacji Pozarządowych.    

 

5.3 Zespół Zadaniowy do opracowania aktualizacji „Strategii Sukcesu 

Miasta Przemyśla”
15

 

Do zadań Zespołu należało w szczególności: 

1)  identyfikacja problemów na podstawie Raportu o stanie miasta Przemyśla; 

2)  aktualizacja misji i wizji rozwoju miasta Przemyśla; 

                                                 
13

  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. 
14

  Zarządzenie Nr 2/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Miejskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
15

  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. 
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3)  zdefiniowanie celów strategicznych i celów szczegółowych rozwoju miasta; 

4)  sprecyzowanie kierunków działań prowadzących do realizacji zaktualizowanych celów 

szczegółowych. 

W skład Zespołu wchodzili m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych.  

Członkowie Zespołu pracowali w trzech podzespołach tematycznych: do spraw społecznych, do 

spraw zasobów i potencjałów miasta oraz do spraw gospodarczych i promocji miasta.  

Łącznie w roku 2013 odbyły się 4 posiedzenia Zespołu.  

 

5.4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych16 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu jest powoływana 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla i tworzy interdyscyplinarny zespół ds. profilaktyki 

i przeciwdziałania uzależnieniom.  

Do zadań Komisji m.in. należały: 

1) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. W roku 2013 do Komisji wpłynęły 182 wnioski o leczenie odwykowe 

osób nadużywających napojów alkoholowych;  

2) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych 

pod wzglądem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, 

o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 cyt. ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których 

sprzedawane i podawane się napoje alkoholowe). W roku 2013 Komisja pozytywnie 

zaopiniowała 310 postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych,  

3)  kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 

podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, art. 18 ust. 8 ww. ustawy). W roku 2013 na 

terenie Miasta Przemyśla skontrolowano 97 punktów, w których prowadzona jest 

sprzedaż jest napojów alkoholowych  

4) inne działania w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

 

Realizując ustawowe zadania Komisja pozostawała w stałym kontakcie z Poradnią dla Osób 

Uzależnionych i Współuzależnionych, Szpitalem Psychiatrycznym w Żurawicy, Miejskim 

Ośrodkiem Zapobiegania Uzależnieniom, Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną. 

Podejmowała również współpracę z pedagogami szkolnymi, kuratorami, pracownikami MOPS-

u, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską oraz Zespołem interdyscyplinarnym 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

                                                 
16

  Zarządzenie Nr 263/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 września 2013 r. w sprawie powołania Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu. 
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5.5 Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych17 

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, w skład której wchodzi 5 przedstawicieli 

reprezentujących następujące organizacje pozarządowe: Polski Związek Niewidomych Okręg 

Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu, Polski Związek Głuchych Koło 

Terenowe w Przemyślu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Przemyślu.  

Do zadań Rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacja praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie 

projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji 

programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu 

pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.  

W roku 2013 odbyło się 6 posiedzeń Rady. 

 

5.6 Powiatowa Rada Zatrudnienia18 

W 2013 r. odbyło się 6 posiedzeń, podczas których Powiatowa Rada podjęła 9 uchwał. Radę 

obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu. 

 

 

5.7 Zespół Kierowania Obroną Cywilną19 

W roku 2013 nie odbyło się żadne posiedzenie Zespołu. 

 

5.8 Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego20 

Zespół jest 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 tworzy 60 osób, w tym 1 przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Grupa 

Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego obsługuje Wydział Zarządzania Kryzysowego. 

W roku 2013 odbyły się trzy posiedzenia Zespołu. 

 

                                                 
17

  Zarządzenie Nr 198/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12 lipca 2011 r.  
18

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

Powiatowej Rady Zatrudnienia w Przemyślu z późn. zm.  
19

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

Kierowania Obroną Cywilną miasta Przemyśl. 
20

  Zarządzenie Nr 407/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania 

Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  
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5.9 Zespół Koordynujący Rozwój Infrastruktury Rowerowej21
 

W roku 2013 nie odbyło się żadne spotkanie Zespołu. 

 

5.10 Zespół ds. Koordynacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Przemyśla na lata 2010-2015”22 
 

W roku 2013 nie odbyło się żadne spotkanie Zespołu ze względu na ustalony dwuletni cykl 

monitorowania realizacji Programu Rewitalizacji.  

 

5.11 Zespół koordynujący realizację programu ochrony zdrowia 

psychicznego mieszkańców Przemyśla na lata 2011-2015
23

   

 

Do zadań Zespołu należy opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, a także jego 

realizacja, koordynacja i monitorowanie. 

W skład zespołu wchodzą osoby reprezentujące samorząd gminy, placówki realizujące 

zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego oraz organizacje pozarządowe. 

W roku 2013 odbyły się dwa posiedzenia Zespołu. 

 

5.12 Zespół ds. realizacji programu promocji zdrowia i przeciwdziałania 

wybranym chorobom na lata 2010-2015 dla Miasta Przemyśla
24

   

 

Do zadań Zespołu należy opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, a także jego 

realizacja, koordynacja i monitorowanie. 

W skład zespołu wchodzą osoby reprezentujące samorząd gminy, placówki realizujące 

zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego oraz organizacje pozarządowe. 

W roku 2013 odbyło się jedno posiedzenie Zespołu. 

 

 

 

 

                                                 
21

  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”. 
22

  Zarządzenie Nr 5/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2012 r. 
23

  Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 sierpnia 2011 r. 
24

  Zarządzenie Nr 141/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 maja 2011 r. 
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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 sportu  

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

i ogólnopolskim; 

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

3)  nieodpłatne udostępnianie słupów ogłoszeniowych POSiR; 

4)  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 REGIA CIVITAS oraz Stowarzyszeniem Family Cup (Kraków) – 

wsparcie organizacyjne, poprzez udostępnienie stoku, pomieszczenia dla biura 

zawodów, wsparcie osobowe itp.  

2)  zawody biegowe wspólnie z Przemyskim Klubem Biegacza – udostępnienie 

pomieszczenia na biuro zawodów, szatnie i natryski dla zawodników, transport 

materiałów;  

3)  wsparcie materiałowe i transportowe organizacji Przemyskiego Święta Ulic, 

organizowanego przez Stowarzyszenie dla Przemyśla REGIA CIVITAS;  

4)  organizacja współzawodnictwa sportowego szkół w ramach rozgrywek Podkarpackiego 

Szkolnego Związku Sportowego. 

 

6.3 W zakresie prac remontowo-konserwatorskich 

1)  organizacja wspólnej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Cmentarza 

Głównego z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Towarzystwem Przyjaciół 

Nauk, Stowarzyszeniem dla Przemyśla REGIA CIVITAS, Towarzystwem 

Dramatycznym im. Aleksandra Fredy „Fredreum” oraz Przemyskim Stowarzyszeniem 

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

kwestę – 1 525,20 zł.   

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

konserwatorskich przy wybranych nagrobkach Cmentarza Głównego. 
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6.4 W zakresie promocji organizacji i kontaktów międzynarodowych 

W dniach 31 sierpnia i 1 września 2013 r. w Przemyślu odbyło się spotkanie reprezentantów 

państw Grupy Wyszehradzkiej V4 (Polski, Węgier, Czech i Słowacji) oraz Ukrainy, służące 

pogłębieniu współpracy, poznaniu i adaptacji dobrych praktyk stosowanych w miastach grupy: 

Eger, Kutna Hora, Humenne, Przemyśl oraz Mościska i Lwów, mających wpływ na budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego.  

 Konferencja pod tytułem „Organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie – razem 

czy osobno”, która odbyła się podczas spotkania pokazała rolę organizacji w kształtowaniu 

rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. Partnerzy zaprezentowali najlepsze praktyki 

i rozwiązania z tej dziedziny. Na podstawie wcześniej wypełnionych ankiet została opracowana 

analiza porównawcza formalno-prawnych podstaw działania organizacji w krajach V4 

oraz rozwiązań stosowanych w lokalnych samorządach. Konferencję uzupełniły warsztaty, 

których rezultatem było wypracowanie optymalnego, uniwersalnego modelu współpracy między 

organizacjami oraz partnerstwa na płaszczyźnie organizacje – samorząd.  

Z kolei podczas otwartej imprezy plenerowej w centrum miasta, odbyła się prezentacja 

działalności organizacji pozarządowych – pokaz materiałów, ulotek, wyrobów rękodzielniczych 

oraz występy artystyczne, badania medyczne i akcje profilaktyczne. Celem tych działań było 

zaprezentowanie społeczności miasta Przemyśla jak ogromnym potencjałem dysponują 

organizacje, w jak wielu dziedzinach mogą współpracować między sobą i jak ich działalność 

rzutuje na wizerunek miasta.  

Spotkanie organizacji pozarządowych było też okazją do przypomnienia 10-lecia 

współpracy partnerskiej Przemyśla z węgierskim Egerem. Z tej okazji dokonano odsłonięcia 

okolicznościowej tabliczki z nazwą miasta, herbem, kierunkiem i odległością, jaka dzieli 

Przemyśl od Egeru
25

.  

 

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
26

, wysokość dotacji z budżetu miasta przypadająca na 1 

uczestnika i 1 pracownika CIS. W 2013 roku dotacja przeznaczona była dla 24 uczestników i 5 

pracowników i wyniosła 59.400,00 zł. 

 

 

                                                 
25

  Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz publikacja podsumowująca są dostępna na stronie internetowej 

pod adresem: http://www.przemysl.pl/kultura/wpb/ 
26

  Uchwała Nr 45/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 lutego 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)  bezpłatny wynajem autobusów; 

4)  darowizny. 

 

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. 

 
Tabela 6. Wsparcie finansowe udzielone przez jednostki organizacyjne miasta w roku 2013 

Lp. Jednostka Zakres zadań 
Kwota 

dofinansowania (zł) 

1 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 

Różne formy wsparcia 

działalności statutowej 

organizacji 

31 173,68 

2 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o.  

Wsparcie działalności 

statutowej organizacji 
4 850,00 

3 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. 

Wsparcie działalności 

statutowej organizacji 
19 436,00 

SUMA 55 459,68 

 

 

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); 

2)   indywidualne spotkania przedstawicieli MOPS z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych oraz udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez 

poszczególne organizacje.  
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7.2.2 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

Wsparcie organizacyjne organizatorów imprez sportowych i kulturalnych: 

1)  udostępnienie stoku narciarskiego celem organizacji zawodów – 3 x; 

2)  udostępnienie pomieszczeń celem prowadzenia biura zawodów – 3x; 

3)  transport materiałów na teren zawodów; 

4)  publikacja na witrynie internetowej POSiR i profilu Facebooku informacji o imprezach, 

zawodach. 

 

7.2.3 Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom 

 

MOZU współpracuje ze Stowarzyszeniem Klubu 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)  kierowanie osób uzależnionych od alkoholu pozostających w terapii czy po jej 

zakończeniu do Klubu Abstynenta lub do udziału w grupie AA „Qvo Vadis” działającej 

przy Klubie; 

4)  kierowanie osób współuzależnionych pozostających w terapii na grupę samopomocową 

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

5)  terapeuci i profilaktyk MOZU współpracują przy imprezach typu pikniki profilaktyczne 

oraz spotkaniach integracyjnych dla rodzin członków stowarzyszenia (wykłady, 

prelekcje, rozmowy terapeutyczne, wsparcie dla członków i sympatyków Klubu i ich 

rodzin). 

 

7.2.4 Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 

 

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK zrealizowało w 2013 roku następujące imprezy 

z udziałem organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego: 

1)  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;  

2)  walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego („Piwnica Artystyczna pod Niedźwiadkiem”); 

3)  „Wieczór wspomnień Sybiraków” z okazji 73. rocznicy wywózki Polaków na Sybir; 

4)  Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego Pałac Lubomirskich – 

Bakończyce;  

5)  spotkanie autorskie i promocja monografii Dariusza Iwaneczko pt. „Ogniwo strachu. 

Urząd Bezpieczeństwa w Lubaczowie 1944-1956”; 

6)  Marsz Pamięci organizowany w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych; 

7)  promocja książki mgr Katarzyny Trzeciak pt. „Figury pisania, figury pożądania 

w wybranych utworach Stefana Grabińskiego”; 

8)  XXIII Przegląd Piosenki „Śpiewaj razem z nami” - eliminacje powiatowe;  
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9)  XI Regionalny Przegląd Piosenki Ekologicznej „Przemyśl 2013”; 

10)  koncert Kresowy w ramach „Dni Kresowych” w Przemyślu; 

11)  spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim zatytułowane „Tam szum Prutu… Od 

Delatyna do Worochty (Dolina Prutu)”; 

12)  Dni Ewangelizacji - koncerty zespołów;  

13)  VIII Święto Fajki - turniej; 

14)  XIII Międzynarodowy Przemyski Festiwal SALEZJAŃSKIE LATO 2013;  

15)  parafia Św. Józefa – Ks. Salezjanie: WIDOWISKO PLENEROWE TEATR  ITP., 

KONCERT PLENEROWY NEW DAY, FORQUERAY PLUS, KONCERT 

KAMERALNY, POMIĘDZY KRYMEM A PARYŻEM, MUZYKA ŚWIATA  

KROKE TRIO, CANCIONERO MUSICAL DE PALACIO HORTUS MUSICUS, 

MARATON BACHOWSKI; 

16)  promocja książki Tomasza Pudłockiego "Będziemy działać". Wincenta Tarnawska 

w służbie niepodległości Polski; 

17)  koncert zespołu „Twoje Niebo”  

18)  koncert QUEEN SYMFOMICZNIE z udziałem grupy „Alla Vienna”, chóru „Vivid 

Singers” i Mariusza Ostrowskiego (solista); 

19)  prelekcja „Problemy dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę insulino zależną oraz 

wpływ stresu związanego z życiem w rodzinie z problemem alkoholowym na 

prowadzenie cukrzycy". Spektakl pt. „Prawda” Floriana Zellera w wykonaniu Teatru 

„Bo Tak"; 

20)  Przemyskie Święto Ulic Kazimierzowskiej i Franciszkańskiej: gry uliczne, rozgrywki 

sportowe, turnieje, pokazy, zabawy dla dzieci, koncerty; 

21)  spotkanie z kulturą USA (wystawa, koncert);  

22)  Festiwal Piosenki Religijnej; 

23)  Sympozjum naukowe „Umierającemu sercu na ratunek”; 

24)  I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Sakralnej Pogranicza; 

25)  Przemyska Gala Taneczna - XV OTT; 

26)  XXX Przemyska Jesień Muzyczna;   

27)  finał ogólnopolskiego konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”; 

28)  Impreza zamknięta Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego 

w Przemyślu; 

29)  koncert zespołu ACID DRINKERS;  

30)  Bożonarodzeniowe Spotkanie Teatralne, po spektaklu otwarcie wystawy pt. 

„Tajemniczy ogród”. 

 

Ponadto: 

-  pomoc przy realizacji wielu spektakli teatralnych oraz prób w sali widowiskowej  

Zamku Kazimierzowskiego dla Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry; 

-  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas przy pomocy PCKiN ZAMEK 

zrealizowało akcję „Tornister pełen uśmiechów" z finałem w Przemyślu, dającą szansę 

edukacyjną uczniom poprzez zebranie funduszy i darów na skompletowanie wyprawek 

szkolnych dla najuboższych dzieci w Polsce; 
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- „Piwnica Artystyczna pod Niedźwiadkiem” dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

w Przemyślu stała się miejscem do organizacji cyklicznych spotkań naukowych oraz 

promocji wydawnictw.  

 

Udział Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w wyżej wymienionych projektach 

kulturalnych to pomoc pracowników instytucji w następujących działaniach: 

- transport, montaż, demontaż sceny oraz zapewnienie w miejscu imprezy sprzętu 

nagłośniający i oświetleniowego; 

- zapewnienie obsługi technicznej w czasie trwania imprezy (akustyk, oświetleniowiec); 

-  reklama i promocja projektu na stronie internetowej www.kultura.przemysl.pl; 

-  reklama i promocja poprzez umieszczenie plakatów projektu w gablotach będących 

w dyspozycji PCKiN ZAMEK. Często opracowanie graficzne i druk plakatów, 

zaproszeń. Zapewnienie odpowiedniej reklamy projektu. 

 

7.2.5 Przemyska Biblioteka Publiczna 

 

1)  zorganizowano 10 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 konkursów o tematyce kulturalnej dla Polskiego Związku 

Niewidomych Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu; 

4)  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 przez PBP; 

5)  współpraca ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddział w Przemyślu przy 

organizowaniu działalność kulturalno-edukacyjnej, adresowanej głównie do dzieci, 

poza tym przedstawiciel SBP wchodzi w skład zespołu doradczo-opiniującego zwanego 

Kolegium Dyrektora Biblioteki; 

6)  promocja czytelnictwa, wspólne organizowanie z Towarzystwem Miłośników Sztuki 

Sakralnej w Przemyślu wystaw i ekspozycji; 

7)  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)  przeprowadzono szkolenia dla Seniorów Polskiego Związku Emerytów i Rencistów 

i Inwalidów na temat; ,,Zmniejszenie szerzenia się zakażeń w społeczeństwie, 

uwzględniając grypę sezonową”; 

2)  przeprowadzono pogadanki w Caritas Archidiecezji Przemyskiej na temat: 

„Zmniejszenia szerzenia się zakażeń w społeczeństwie, uwzględniając grypę sezonową; 
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3)  współorganizacja Akcji-Happeningu ,,Zmieniamy makulaturę, szkło, plastik, 

elektryczność na witaminy dla młodzieży i dzieci” wspólnie z Towarzystwem 

Przyjaciół Przemyśla i Regionu; 

4)  w ramach „Bezpiecznych wakacji” - przeprowadzono w Caritasie Archidiecezji  

Przemyskiej szkolenie dla dzieci i młodzieży na temat bezpiecznego wypoczynku nad 

wodą, w górach, na basenach i w lesie; 

5)  w ramach „Akcji zimowej” przeprowadzono 7 akcji na zorganizowanym wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono instruktaże w ramach bezpiecznego 

wypoczynku w górach i na stoku; 

6)  w ramach Wielkiego Pikniku Charytatywnego ,,Wakacje bez barier”' organizowanego 

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

stoisko profilaktyczne. 

 

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 2013 r. do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 120 osób bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Poprzez współfinansowanie 

przez tut. Ośrodek prac społecznie użytecznych w 2013 r. wspierana była działalność: 

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 2013 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 64 dzieci w formie zasiłków celowych ze środków własnych oraz 

zasiłków celowych z wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na łączną kwotę 12 800, 00 zł. 
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Realizując zadania samorządowe finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. przekazał środki finansowe w wysokości 19 998,00 zł dla 

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

i rekreacji osób niepełnosprawnych”, w których wzięło udział 390 osób, w tym 86 dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej. 

 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które współpracowały 

z MOPS w 2013 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”; 

-   Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących; 

-   Zgromadzenie Braci Albertynów; 

-   Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu; 

-   Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

 

7.3.2 Powiatowy Urząd Pracy 

 

W 2013 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. staży, prac interwencyjnych, robót publicznych. 

Umowy o zorganizowanie stażu: 

1)  „Nasza Chata” Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu – 2 osoby; 

2)  Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego – 3 osoby; 

3)  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu – 9 osób; 

4) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 4 osoby; 

5)  Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży 

„WZRASTANIE” – 1 osoba; 

6)  CARITAS Archidiecezji Przemyskiej – 3 osoby; 

7) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu – 1 osoba. 

 

Umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych: 

1)  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

w Przemyślu – 4 osoby; 

2)  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Przemyśl – 3 osoby. 
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Umowy o zorganizowanie robót publicznych: 

1)  Zarząd Okręgowy PKPS w Przemyślu – 4 osoby; 

2)  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

w Przemyślu – 3 osoby; 

3)  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „CARITAS” w Przemyślu – 7 osób. 

 

Ponadto w 2013 r. PUP w Przemyślu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 

zorganizował spotkania informacyjne na temat projektów wspierających osoby bezrobotne, m.in 

w podnoszeniu kwalifikacji, aktywizacji zawodowej poprzez dofinansowania na założenie 

spółdzielni socjalnych dla bezrobotnych i mieszkańców powiatu przemyskiego: 

1)  Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – 2 spotkania; 

2)  Fundacja Akademia Obywatelska w Rzeszowie – 2 spotkania. 

 

7.3.3 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Orzechowcach 

 

W 2013 r. Schronisko współpracowało z następującymi organizacjami pozarządowymi:  

1)  Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Nadzieja”: 

- zakup sprzętu biurowego i zamrażarki dla Schroniska na kwotę 2.959,00zł; 

- sponsorowanie usług weterynaryjnych dla Schroniska na kwotę 6.000,00zł; 

- wspólne interwencje dotyczące nieodpowiedniej opieki nad zwierzętami; 

2)  Stowarzyszenie na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki nad Zwierzętami Domowymi 

z Sochaczewa – przekazywanie karmy dla zwierząt; 

3)  Hundehilfe-Ukraine – pomoc finansowa w kwocie 3.563,80zł; 

4)  White Paws Organisation: 

- pomoc finansowa w kwocie 12.874,19zł;  

- pomoc w adopcji zwierząt; 

- zbiórki darów rzeczowych: karma, koce, smycze, zabawki, miski, preparaty 

mineralno-witaminowe, środki czystości, transportówki dla zwierząt itp. 

5)  Labradowy INFO – pomoc w adopcjach; 

6)  SOS Bokserom – pomoc w adopcjach. 

 

Schronisko korzysta z pomocy 33 wolontariuszy.  

Praca wolontariusza polega na:  

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

- pomocy przy karmieniu, pojeniu i pielęgnacji zwierząt; 

- wyprowadzaniu psów ze Schroniska na regularne spacery; 

- wykonywaniu drobnych prac porządkowych na terenie Schroniska; 

- uczestnictwie w akcjach promujących Schronisko. 
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