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WPROWADZENIE 

 
  
 
Przedkładam trzecie 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 w sposób ułatwiający zapoznanie 
się z całością współpracy władz miasta Przemyśla z sektorem pozarządowym.  

Poszczególne rozdziały omawiają odpowiednio: dokumenty stanowiące podstawę 
współpracy, statystykę organizacji z podziałem na wyodrębnione obszary działania, finansowe 
i pozafinansowe formy współpracy z uwzględnieniem Urzędu Miejskiego oraz jednostek 
organizacyjnych miasta.  

 
W roku 2012 upłynęła trzecia kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego, której 

byłem nieprzerwanie członkiem od początku jej powołania.  
Przypomnę, że od 2003 r. zaczęła obowiązywać ustawa o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, która w istotny sposób zmieniła zasady współpracy administracji publicznej 
z organizacjami pozarządowymi. To sprawiło, że od samego początku swojej działalności RDPP 
stanęła przed licznymi wyzwaniami, z których, mam nadzieję, wywiązała się należycie. 

Dla mnie osobiście był to szczególny czas – pełen wyzwań i inspiracji. Połączenie 
działalności samorządowej z udziałem w pracach RDPP dało mi impuls do realizacji wielu 
inicjatyw służących pobudzaniu aktywności społecznej w naszym mieście. Przemyśl w ostatnich 
latach przypomina wielki plac budowy – na niespotykaną dotąd skalę prowadzone są prace 
inwestycyjne. Równolegle następują zmiany w kulturze sprawowania władzy. Naczelną ideą 
tych zmian jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozumianego jako pobudzanie 
aktywności obywatelskiej. Spodziewam się, że przez następne lata będziemy wspólnie rozwijać 
potencjał gospodarczy i społeczny miasta.         

Pragnę także w tym miejscu podziękować wszystkim osobom i organizacjom 
zaangażowanym w działalność społeczną na rzecz mieszkańców miasta. Nie ma większych 
powodów do satysfakcji, niż świadomi i aktywni obywatele, którzy nie pozostają obojętni na 
potrzeby innych. 

 
Mam nadzieję, iż przygotowany dokument dostarczy wszystkim zainteresowanym 

wyczerpującej wiedzy na temat zadań zrealizowanych w roku 2012 we współpracy władz miasta 
Przemyśla z organizacjami pozarządowymi.  
 

 
 

PREZYDENT 
MIASTA PRZEMYŚLA 

 
 

Robert Choma 
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1.  WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 
 

1.1  Dokumenty regulujące współpracę w Przemyślu 

1.1.1 Roczny program współpracy 
 
W dniu 24 listopada 2011 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie rocznego programu 
współpracy na rok 20121. Projekt programu był przedmiotem konsultacji społecznych w trybie 
i na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej2.  

Od 25 lipca do 12 sierpnia 2011 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: Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy (Poszkodowanych w wypadkach, 
niepełnosprawnych i ludzi starszych) – „Aleksandrówka” oraz Stowarzyszenie „Młody 
Przemyśl”. 

Następnie Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przygotował projekt 
programu, który został poddany konsultacjom w sposób określony zarządzeniem Prezydenta 
Miasta3.   

W konsultacjach, trwających od 26 października do 8 listopada 2011 r., uczestniczyły 
następujące organizacje pozarządowe: Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło 
Powiatowe i Grodzkie oraz Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 14 
w Przemyślu. 

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 został podzielony na 12 następujących rozdziałów: postanowienia 

ogólne; podmioty współpracy; cel główny i cele szczegółowe; zasady współpracy; zakres 
przedmiotowy współpracy oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację programu;  

                                                
1  Uchwała Nr 276/2011Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. 

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 383/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 października 2011 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2012. 
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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. 

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; rozwój wolontariatu; integracja organizacji pozarządowych; 
promocja społeczeństwa obywatelskiego; przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu 
społecznemu; tworzenie warunków dalszego funkcjonowania Rady Pożytku, Miejskiej Rady 
Sportu oraz innych zespołów i grup zadaniowych. 

Realizacji powyższych celów służyły określone priorytetowe zadania publiczne 
oraz różnorodne formy współpracy pozafinansowej. 

Na rok 2012 zostały określone priorytetowe zadania z obszarów: pomocy społecznej, 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. 

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, sportu i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska, 
pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, prac remontowo-konserwatorskich, najmu 
lokali użytkowych, przeprowadzania zbiórek publicznych, pomocy społecznej. 

Szczegółowa analiza realizacji powyższych zadań jest najważniejszą częścią niniejszego 
sprawozdania i została szeroko omówiona w dalszej jego części.  

 
1.1.2 Gminny program przeciwdziałania uzależnieniom 
 

W roku 2011 został uchwalony gminny program przeciwdziałania uzależnieniom4. Jego  
przyjęcie 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. 

                                                
4  Uchwała Nr 313/2011 Rady Miejskiej w Przemyśl z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 
w Przemyślu na rok 2012. 
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Zadania zrealizowane w ramach gminnego programu zostały opisane w dalszej części 
sprawozdania. 

 
1.1.3 Zarządzenie w sprawie przyznawania i rozliczania dotacji w ramach otwartych 

konkursów ofert  
 

W dniu 28 grudnia 2012 r. weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla 
określające zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na 
realizację zadań własnych5.  

Zarządzenie szczegółowo określa procedurę oceny i wyboru ofert składanych w ramach 
otwartych konkursów ofert, zakres zadań komisji konkursowych oraz kontrolę i ocenę realizacji 
zadania publicznego i zasady rozliczania dotacji.   

 
1.1.4 Zarządzenie w sprawie przyznawania małej dotacji pozakonkursowej 

 
W dniu 28 grudnia 2012 r. weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla 

określające tryb przyznawania małej dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert6.  
Zarządzenie szczegółowo określa tryb składania ofert, kryteria oceny formalnej 

oraz celowości realizacji zadania, kontrolę i ocenę realizacji zadania oraz zasady rozliczania 
dotacji. 

 
1.2 Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych  

Z dniem 1 sierpnia 2012 r. został ustanowiony Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji 
Pozarządowych7. 

Zadaniem Pełnomocnika jest wykonywanie, w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla, 
wszelkich czynności mających na celu właściwą realizację polityki Gminy Miejskiej Przemyśl 
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi polegających w szczególności na: 
organizowaniu współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi; 
koordynowaniu działań jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu; 
przygotowywaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu i zarządzeń Prezydenta Miasta 
Przemyśla dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów 
współpracy i ich realizacji; opracowywaniu sprawozdań z realizacji programu współpracy 
oraz koordynacja prac wspólnych zespołów ds. współpracy; udzielanie bezpłatnych porad 
prawnych i konsultacji organizacjom w zakresie ich działalności; sprawowaniu nadzoru nad 
stowarzyszeniami i fundacjami, z wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej; prowadzeniu 
ewidencji stowarzyszeń i fundacji, z wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej.

                                                
5  Zarządzenie Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad 

przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy 
i powiatu. 

6  Zarządzenie Nr 532/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu 
przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych oraz trybu rozliczania i kontroli tych dotacji. 

7  Zarządzenie Nr 202/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia 
Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. 
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Wskutek ustanowienia Pełnomocnika dokonano zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu 

– zlikwidowano w Wydziale Spraw Społecznych wieloosobowe stanowisko ds. współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, w tym stanowisko koordynatora ds. współpracy 
oraz przyporządkowano stanowisko Pełnomocnika bezpośrednio Prezydentowi Miasta 
Przemyśla.  
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2.  CHARAKTERYSTYKA PRZEMYSKICH ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH  

 
 
Na podstawie ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez Pełnomocnika Prezydenta ds. 
Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu 
można określić liczbę organizacji działających na terenie miasta.  
Wg danych na dzień 31 grudnia 2012 na terenie miasta funkcjonowało łącznie 294 organizacji, 
w tym stowarzyszeń – 174; stowarzyszeń zwykłych – 16; fundacji – 14; uczniowskich klubów 
sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych w ewidencji Wydziału Sportu 
i Turystyki – 46; kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej prowadzące działalność na 
terenie miasta Przemyśla – 31; podmioty kościelne – 10; cechy rzemieślnicze, izby gospodarcze 
i związki zawodowe – 3.    

 
Tabela 1. Liczba organizacji wg rodzaju prowadzonej działalności w latach 2005-2012 

Rodzaj prowadzonej działalności 
Liczba organizacji 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Oświata, edukacja, wychowanie 15 18 21 26 28 30 36 47 
Pomoc społeczna, działalność 
charytatywna 4 6 5 5 5 5 5 5 

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

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

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

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

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

Organizacje kobiece 5 2 2 2 2 2 2 2 

Sport, rekreacja 6 61 77 82 84 84 78 77 

Mniejszości narodowe 2 1 1 2 3 3 3 4 

Przedsiębiorczość - 11 15 19 21 22 22 25 

Inne 24 5 3 4 5 5 5 9 

RAZEM 131 170 202 237 251 259 268 294 
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Poniższa tabela podaje informację jaki procent organizacji pozarządowych prowadzi 
działalność określonego rodzaju na terenie miasta Przemyśla w stosunku do ogólnej liczby 
organizacji. Największą liczebnie grupę organizacji stanowią, podobnie jak w latach ubiegłych, 
organizacje działające w sferze sportu i rekreacji – 26,19 %. Z kolei niecałe 17 % stowarzyszeń 
realizuje swoje cele statutowe w sferze sztuki, kultury i ochrony zabytków.  

Najmniej funkcjonuje organizacji kobiecych (0,68 %) oraz skupiających mniejszości 
narodowe (1,36 %). Działalnością z zakresu pomocy społecznej zajmuje się niecałe 2 % 
podmiotów.  
 
Tabela 2. Procentowy podział organizacji wg rodzaju prowadzonej działalności w latach 2005-2012 

Rodzaj prowadzonej 
działalności 

Udział % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Oświata, edukacja, 
wychowanie 11,28 15,57 10,39 11,20 11,16 11,58 13,43 15,99 

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

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

Rodzina, dzieci, młodzież 6,02 9,83 6,43 6,03 7,57 7,36 7,09 6,46 
Sztuka, kultura, ochrona 
zabytków 24,06 21,31 13,86 15,51 14,75 15,83 16,79 16,67 

Ekologia, ochrona środowiska 7,52 4,91 3,46 5,17 3,99 3,86 4,85 5,78 
Seniorzy, organizacje 
kombatanckie 6,77 9,01 5,94 5,60 5,98 5,79 5,22 4,08 

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

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

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

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

Inne 18,04 4,09 1,53 1,72 2,00 1,93 1,87 3,06 
 
Wykres 1. Procentowy podział organizacji wg rodzaju prowadzonej działalności w latach 2005-2012 
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3. ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH 
WSPÓŁPRACY W ROKU 2012 

 
 
3.1  Współpraca o charakterze finansowym – otwarte konkursy ofert 

3.1.1  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych8 
 

1)  wspieranie na terenie miasta Przemyśla realizacji programów profilaktyczno-
edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych;  

2)  wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, 
w szczególności realizujących program z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci 
i młodzieży z terenu miasta Przemyśla; 

3)  wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień  dla dzieci 
i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie ferii stacjonarnych i wyjazdowych; 

4)  wspieranie różnorodnych programów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci 
i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wypoczynku letniego stacjonarnego 
i wyjazdowego; 

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.  

 
3.1.2  W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu9 

 
1)  dofinansowanie organizacji miejskich imprez turystyczno-krajoznawczych; 
2)  dofinansowanie organizacji miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych; 
3)  dofinansowanie organizacji zajęć sportowych oraz turniejów dla dzieci i młodzieży. 

  
3.1.3  W zakresie sportu10 
 

-  podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa 
w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu 
klubowej bazy sportowej. 

 

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

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

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
10  Dotacje przekazano w trybie i 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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3.1.4  W zakresie kultury11 
 

1)  organizacja koncertów muzyki poważnej, festiwali i warsztatów muzycznych 
w Przemyślu; 

2)  organizacja przedsięwzięć promujących wielokulturowe dziedzictwo miasta Przemyśla;  
3)  organizacja imprez o profilu tanecznym w Przemyślu; 
4)  wydawnictwa związane z dziedzictwem kulturowym miasta Przemyśla. 

 
3.1.5  W zakresie działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych12 

 
-  dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.  

 
 

Tabela 3. Kwoty dotacji przekazanych przez Urząd Miejski w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2012 

Lp. Wydział Zakres zadań Kwota dotacji 
(zł) 

Koszt całkowity 
realizacji zadania 

(zł) 

Liczba 
konkursów 

Liczba 
ofert 

Liczba 
umów 

1 Wydział Spraw 
Społecznych 

Profilaktyka uzależnień 648 171,30 1 203 953,98 2 41 36 

Starsi i niepełnosprawni 30 000,00 39 348,12 1 1 1 

2 Wydział Kultury Kultura 130 000,00 406 569,36 1 10 10 

3 Wydział Sportu  
i Turystyki 

Kultura fizyczna i sport 177 000,00 407 172,00 1 50 46 

Sport  517 000,00 1 102 800,00 1 23 22 

SUMA 1 502 171,30 3 159 843,46 6 125 115 

 
 
W roku 2012 ogłoszono łącznie 6 otwartych konkursów ofert na realizację 14 zadań 
publicznych. W sumie wpłynęło 125 wniosków, od 102 organizacji, z którymi zawarto 115 
umów. 
Koszt całkowity realizacji zadań publicznych określono na podstawie przedłożonych 
sprawozdań z wykonania tych zadań. Kwota dofinansowania stanowiła 47,54 % kosztu 
całkowitego.  
 
Łącznia kwota dotacji przekazanych przez Urząd Miejski w Przemyślu w roku 2012 wynosiła 
1 502 171,30 zł.   

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

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

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Wykres 2. Procentowy podział dotacji przekazanych w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2012 

 
 
Jak wynika z powyższego wykresu największy procentowy udział wydatków w ramach 
otwartych konkursów ofert stanowiły dotacje na realizacje zadań z zakresu profilaktyki 
uzależnień (43 %) oraz sportu (34%); natomiast najmniejszy – dotacje na zadania na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych oraz w zakresie kultury. 
 
Wykres 3. Kwota dotacji w koszcie całkowitym realizacji zadań w roku 2012 

 

Powyższy wykres ilustruje wysokość przyznanych dotacji w odniesieniu do kosztu całkowitego 
realizacji zadania publicznego.   
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3.2  Współpraca o charakterze finansowym – pozakonkursowym 

3.2.1  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
 

1)  dofinansowanie realizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zakup 
pomocy dydaktycznych; 

2)  dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w świetlicy środowiskowej;  
3)  dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży; 
4)  dofinansowanie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Słoneczny 

Patrol” realizowanego na zasadzie streetworkingu, na terenie miasta Przemyśla; 
5)  dofinansowanie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w konferencji 

poświęconej pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym; 
6)  dofinansowanie warsztatów dla członków Klubu Abstynenta ALFA pt. „Pierwszy 

kontakt, wymiar indywidualny i społeczny”.   
   

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)  zakup pucharów, nagród, upominków dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych 
organizowanych na terenie miasta Przemyśla; 

2)  dofinansowanie zawodów, turniejów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa 
w wyjazdowych imprezach sportowych, m.in. eliminacjach, turniejach; 

3)  doposażenie oraz utrzymanie osiedlowych terenów rekreacyjnych, m.in. boisk do 
siatkówki, w tym do siatkówki plażowej, koszykówki, piłki nożnej. 

 
3.2.4 W zakresie kultury  
 

1)  partycypacja w kosztach organizacji Happeningu Edukacyjno-Historycznego „Dotknij 
Historii”; 

2)  akcja „Zapal znicz Wywiezionym” (wynajęcie autobusu w celu przewiezienia 
uczestników na miejsce uroczystości); 

3)  pomoc przy organizacji Narodowego Dnia Życia – organizacja wystawy „Życiu zawsze 
tak”;  

4)  partycypacja w kosztach organizacji I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu 
„Na Pograniczu Kultur”;  

5)  zlecenie oprawy muzycznej uroczystości lokalnych i z okazji świąt państwowych; 
6)  sfinansowanie druku plakatów i ulotek – koncert Chóru z orkiestrą Filharmonii 

Podkarpackiej w Katedrze Przemyskiej; 
7)  21 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej – dofinansowanie kosztów 

organizacji koncertu inauguracyjnego w wykonaniu Marcina Wyrostka i Kayah; 
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8)  partycypacja w kosztach organizacji uroczystości z okazji 150-lecia działalności 
Towarzystwa Muzycznego; 

9)  pomoc finansowa przy organizacji akcji „Tornister pełen uśmiechów” – impreza 
plenerowa na Rynku; 

10)  pomoc w organizacji imprezy „Parada Aniołów” – zakup nagród dla laureatów 
konkursu plastycznego „Anioły”, sfinansowanie druku plakatów; 

11)  partycypacja w kosztach organizacji koncertu zespołu „Twoje Niebo” – sfinansowanie 
druku plakatów oraz honoraria dla artystów. 

 
3.2.5 W zakresie turystyki 
 

1)  Krajowa Wystawa Psów Rasowych, zakup pucharów; 
2)  sezonowy punkt informacji turystycznej koło Hotelu Gromada; 
3)  całoroczny punkt informacji turystycznej Twierdzy Przemyśl, ul. Katedralna 6/4; 
4)  sezonowy punkt IT w „Bramie Sanockiej Dolnej”, Akcja „Patrol w Twierdzy 

Przemyśl”; 
5)  Regaty „Samotników o Puchar kapitana Henryka Jaskuły, nagrody; 
6)  dofinansowanie „Jubileuszu 60-lecia Przemyskiego Koła Przewodników Turystycznych 

PTTK, dofinansowanie wyjazdu na Ogólnopolskie Forum Przewodników 
Turystycznych; 

7)  organizacja Gry Miejskiej; 
8)  zlecenie PTTK wydanie przewodnika pt. „Szwejk w Przemyślu, tropami przygód 

dobrego wojaka w Twierdzy Przemyśl”. 
 

3.2.6 W zakresie promocji 
 

- wsparcie organizacyjne i finansowe przy organizacji imprezy pn. „Święto Ulicy 
Kazimierzowskiej”. 

 
 
Tabela 4. Dofinansowanie pozakonkursowe w roku 2012 

Lp. Wydział Zakres zadań 
Kwota 

dofinansowania 
(zł) 

1 Wydział Spraw 
Społecznych 

Profilaktyka 92 470,00 

Ochrona i promocja 
zdrowia 5 120,00 

2 Wydział Sportu  
i Turystyki 

Sport 123 168,00 

Turystyka 51 900,00 

3 Wydział Kultury Kultura 66 510,25 

4 Wydział Promocji Promocja 10 800,00 

SUMA 349 968,25 
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Tabela 5. Dofinansowanie w ramach małej dotacji pozakonkursowej w roku 2012 

Lp. Wydział Zakres zadań Łączna kwota 
dotacji (zł) 

Liczba 
ofert 

Liczba 
umów 

Koszt całkowity 
realizacji 

zadania (zł) 

1 Wydział Sportu  
i Turystyki Sport 10 000,00 2 1 11 516,00 

2 Wydział Kultury Kultura  10 000,00 1 1 11 487,70 

SUMA 20 000,00 3 2 23 003,70 

 
 
Łączna kwota dofinansowania zadań przez Urząd Miejski w Przemyślu z pominięciem 
otwartego konkursu ofert  w roku 2012 wynosiła 369 968,25 zł. 
 
  
 

Wykres 4. Procentowy podział dofinansowania pozakonkursowego w roku 2012 

 
 
 
Największy procentowo udział dofinansowania pozakonkursowego otrzymały zadania z zakresu 
sportu (36 %). Natomiast najmniejsze – zadania z zakresu promocji (3 %) oraz ochrony 
i promocji zdrowia (1 %). 
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Wykres 5. Procentowy udział dofinansowania zadań w podziale na tryb konkursowy i pozakonkursowy 
w roku 2012 

 
 

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że 80 % kwoty ogółem dofinansowania 
przeznaczonego na realizację zadań publicznych zostało przekazywanych w drodze otwartych 
konkursów ofert.  

 
 
 
 

 
 

W roku 2012 
Urząd Miejski w Przemyślu przekazał  

organizacjom pozarządowym i podmiotom kościelnym 
 

1 872 139,55  zł 
 

co stanowi 0,51 % kwoty wydatków budżetowych ogółem13 
 
 

                                                
13  Wydatki budżetu miasta w roku 2012 wyniosły: 366 771 744,51 zł. 
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Wykres 6. Kwoty wydatków ogółem w latach 2003-2012 przekazane przez Urząd Miejski 

 
 
 
Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, iż w latach 2003-2010 wyraźnie rosła łączna suma 
kwot przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe. 

 W latach 2011-2012 nastąpiło zmniejszenie kwoty dofinansowania, co spowodowane było 
przejęciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu organizacji otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, co zostało wykazane w dalszej 
części niniejszego sprawozdania.      
 
 
Wykres 7. Procent dofinansowania w stosunku do wydatków budżetowych w latach 2003-2012 

 
 
 
Powyższy wykres przedstawia procent dofinansowania organizacji pozarządowych w stosunku 
do wydatków budżetowych w latach 2003-2012. Przedstawiona linia trendu w sposób graficzny 
ukazuje trend kwot dofinansowania.  
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4.  WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE 

POZAFINANSOWYM W ROKU 2012 
 
 
4.1  W zakresie spraw społecznych i zdrowia 

1)  współorganizowanie Dnia Seniora i Dnia Inwalidy – druk plakatów, zaproszeń oraz ich 
rozesłanie; 

2)  kontynuacja programu „Kawa dla Seniora”; 
3)  współorganizacja finału ogólnopolskiej akcji „Tornister pełen uśmiechów”; 
4)  współorganizacja konferencji „Bądź nowoczesna! Nie daj się zaskoczyć – wybierz 

życie!”;  
5)  przekazywanie organizacjom nagród rzeczowych i materiałów promujących gminny 

program przeciwdziałania uzależnieniom (misie, koszulki, pendravy);   
6)  propagowanie idei marszów i obchodów dni poświęconych tematyce zdrowotnej; 
7)  udział w posiedzeniach i konferencjach o tematyce zdrowotnej; 
8)  współorganizacja badań profilaktycznych słuchu; 
9)  akcje, konferencje, konkursy i rajdy o tematyce ochrony i promocji zdrowia; 

10)  realizacja programu ochrony zdrowia psychicznego. 
  

4.2 W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 

1)  konsultacje oraz porady z przedstawicielami stowarzyszeń dotyczące ogłoszonych 
konkursów ofert i pisania wniosków oraz ich rozliczania; 

2)  informowanie na stronie internetowej oraz ustnie o możliwościach pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych;  

3)  umieszczanie na stronach internetowych miasta wszelkich informacji promujących 
działania stowarzyszeń, w szczególności terminarzy rocznego kalendarza imprez 
turystycznych, sportowych, zapowiedzi oraz sprawozdań z przebiegu imprez, meczów, 
turniejów; 

4)  organizacja „Miejskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki” i wręczanie wyróżnień 
stowarzyszeniom za działalność turystyczną w danym roku; 

5)  propagowanie ciekawych ofert promujących działalność stowarzyszeń turystycznych 
(konkurs na „Najlepszy produkt turystyczny”); 

6)  promocja oferty przemyskich stowarzyszeń turystycznych podczas  wizyt studyjnych 
dziennikarzy i branży turystycznej z Polski i zagranicy organizowanych przy 
współpracy z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną; 

7)  udzielanie wskazówek odnośnie zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń oraz udział 
pracowników wydziału w zebraniach członków stowarzyszeń jako zaproszony gość, 
m.in. reaktywacja działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej; 

8)  wsparcie rzeczowe i kadrowe przy organizacji imprez, m.in. poprzez aktywny udział 
pracownika w organizację, promocja miasta poprzez wypożyczanie stroju MISIA na 
imprezy, mecze itp.;  
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9)  organizacja szkoleń tematycznych z zakresu turystyki „Obsługa turystów podczas 
EURO 2012”. 

 
4.3 W zakresie kultury, edukacji i promocji 

Wydział Kultury, w ramach współpracy pozafinansowej, udzielał pomocy stowarzyszeniom 
przy organizacji przedsięwzięć w postaci m.in. opracowania komputerowego afiszy, 
zaproszeń, dyplomów, okazjonalnie drukował i wysyłał zaproszenia, pomagał przy 
rozreklamowaniu organizowanych imprez i uroczystości. Pomoc w 2012 roku otrzymały: 
1)  Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu – opracowano komputerowo i wydrukowano 

250 szt. zaproszeń na uroczystości Światowego Dnia Sybiraka, które odbyły się łącznie 
z uroczystościami rocznicowymi napaści Związku Sowieckiego na Polskę; 

2)  Fundacja Podkarpacka Akademia Rozwoju – pomoc przy realizacji projektu pn. „Barwy 
Podkarpacia”, rozpropagowanie plakatów, ulotek, zamieszczenie informacji o projekcie 
na stronie internetowej miasta; 

3)  Przemyskie Koło Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej – 
opracowano komputerowo i wydrukowano 30 szt. zaproszeń i 20 szt. plakatów na 
uroczystości rocznicowe Zbrodni Katyńskiej; 

4)  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu – pomoc 
organizacyjno-techniczna przy organizacji koncertów na przemyskich ulicach Kapeli 
„Drewutnia” z Lublina; 

5)  Katolicka Świetlica „Oratorium” w Przemyślu – druk (120 szt.) dyplomów dla 
laureatów i uczestników konkursu plastycznego „Anioły”; 

6)  Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP – opracowanie komputerowe i wydruk 
plakatów (50 szt.) i zaproszeń (200 szt.) na uroczystość związaną z przekazaniem 
mieszkańcom miasta „Betlejemskiego Światła Pokoju”; 

7)  Stowarzyszenia kombatanckie – zapraszanie członków stowarzyszeń na uroczystości 
państwowe i rocznicowe organizowane w mieście; 

8)  pomoc w przedsięwzięciach organizowanych przez: towarzystwa, szkoły, fundacje, 
kluby sportowe i stowarzyszenia w postaci przekazywania materiałów informacyjno – 
promocyjnych o mieście. 

 
4.4 W zakresie najmu lokali użytkowych 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej14 poza przetargiem Gmina Miejska Przemyśl wynajmuje 
lokale na rzecz organizacji pożytku publicznego do prowadzenia ich działalności statutowej. 
Stawki czynszu za 1 m2 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”; 

                                                
14  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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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” – lokal przy ul. Słowackiego 33; 
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)  Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych „San”; 
26)  Fundacja Polsko-Japońska „YAMATO”; 
27)  Polski Związek Wędkarski Okręg w Przemyślu. 

 
Ponadto z lokali należących do zasobów miasta lub opłacanych przez miasto korzystają 
następujące organizacje sportowe: 

1)  Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy; 
2)  Przemyska Szkółka Bokserska; 
3)  Klub Sportowy „Czuwaj”; 
4)  Klub Sportowy „Motor”; 
5)  Uczniowskie Kluby Sportowe i kilka stowarzyszeń (ok. 35). 
 

4.5 W zakresie pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł 

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

2) informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych dla organizacji 
pozarządowych. 
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4.6 W zakresie zbiórek publicznych 

W roku 2012 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)  Caritas Archidiecezji Przemyskiej; 
4)  Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich; 
5)  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej; 
6)  Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu; 
7)  Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „Jerzyk”. 

 
4.7 W zakresie prac remontowo-konserwatorskich 
 

-  spotkania z członkami Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w sprawie 
wspólnej organizacji kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków z cmentarzy 
przemyskich w dniach 31.10 – 02.11.2012.   

 
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)  opracowanie procedur zlecania realizacji zadań publicznych i ich kontroli;  
4)  udział w okolicznościowych spotkaniach; 
5)  prowadzenie na stronie internetowej Miejskiego Serwisu Informacyjnego działu dla 

organizacji pozarządowych;  
6)  promocja 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego;  
7)  spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych; 
8)  udzielanie referencji organizacjom; 
9)  współpraca ze studentami wyższych uczelni przy pisaniu prac licencjackich 

i magisterskich podejmujących tematykę współpracy z organizacjami pozarządowymi;  
10)  prowadzenie ewidencji stowarzyszeń i fundacji oraz nadzór nad ich działalnością; 
11)  pomoc w likwidacji niedziałających stowarzyszeń. 
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5. WSPÓLNE ZESPOŁY 

 
      
5.1 Miejska Rada Sportu15 

Do zadań Rady Sportu należy  w szczególności opiniowanie: 
1)  strategii rozwoju miasta Przemyśla w zakresie kultury fizycznej, 
2)  projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, 
3)  projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej, 
4)  programów bazy sportowej na terenie miasta, 
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 5 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Przemyśla spośród 
przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej 
i sportu. 
W roku 2012 odbyły się 4 posiedzenia Rady, w tym spotkanie, podczas którego wydano opinię 
nt. uchwały budżetowej. 

   
5.2 Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego16 

Zadania Rady Powiatowej oraz Gminnej zostały określone w art. 41i ust. 1 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Do zadań Rady należy w szczególności:  

1)  opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy; 
2)  opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer zadań 

publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
w tym programów współpracy; 

3)  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; 
4)  udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami 

administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi; 
5)  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych 

zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych 
standardów realizacji zadań publicznych.   

 
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Przemyślu składa się z 4 przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Przemyślu, 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta Przemyśla oraz 20 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentujących zróżnicowane sfery działalności. 
W roku 2012 odbyły się 3 posiedzenia Rady.  

                                                
15  Zarządzenie Nr 7/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie składu i zasad 

powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. 
16  Zarządzenie Nr 2/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Miejskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
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5.3 Zespół Realizacyjny „Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla” (ZRS)17 

W roku 2012 dokonano zmiany zarządzenia; ponadto odbyły się dwa posiedzenia Zespołu: 7 i 24 
maja.  

 
5.4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych18 

W roku 2012 odbyły się łącznie 33 posiedzenia Gminnej Komisji. Największa ilość spraw 
dotyczyła wniosków składanych o leczenie odwykowe osób nadużywających napojów 
alkoholowych.  

Ponadto Komisja zaopiniowała wnioski o wydanie zezwoleń dla podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 
5.5 Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych19 

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 2012 odbyło się 5 posiedzeń Rady. 
 

5.6 Powiatowa Rada Zatrudnienia20 

W 2012 r. odbyły się 4 posiedzenia, podczas których Rada podjęła 16 uchwał.  
W listopadzie 2012 r. została powołana nowa Rada na kolejną 4-letnią kadencję21. W jej 

skład wchodzą reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, reprezentatywne organizacje 
związkowe, reprezentatywne organizacje pracodawców, społeczno-zawodowe organizacje 
rolników oraz  organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy. 
Radę obsługuje Powiatowy Urząd Pracy. W tym czasie odbyło się jedno posiedzenie Rady, 
podczas którego podjęto 1 uchwałę.  

                                                
17  Zarządzenie Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2012 r. 
18  Zarządzenie Nr 357/2010 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu. 
19  Zarządzenie Nr 198/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12 lipca 2011 r.  
20  Zarządzenie Nr 311/2008 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie powołania 

Powiatowej Rady Zatrudnienia w Przemyślu z późn. zm.  
21  Zarządzenie Nr 442/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania 

Powiatowej Rady Zatrudnienia w Przemyślu. 
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5.7 Zespół Kierowania Obroną Cywilną22 

W roku 2012 nie odbyło się żadne posiedzenie Zespołu. 
 

5.8 Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego23 

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 2012 odbyło się jedno posiedzenie Zespołu. 
 

5.9 Zespół Koordynujący Rozwój Infrastruktury Rowerowej24 

W roku 2012 nie odbyło się żadne spotkanie Zespołu. 
 

5.10 Zespół ds. Koordynacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Przemyśla na lata 2009-2015”25 

 
W roku 2012 dokonano zmiany zarządzenia; ponadto odbyło się jedno posiedzenie w dniu 5 
lipca.  

 
5.11 Zespół koordynujący realizację programu ochrony zdrowia 

psychicznego mieszkańców Przemyśla na lata 2011-201526   
 
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 2012 odbyły się dwa posiedzenia Zespołu. 
 

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

Kierowania Obroną Cywilną miasta Przemyśl. 
23  Zarządzenie Nr 407/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 października 2012 r. w sprawie powołania 

Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  
24  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”. 
25  Zarządzenie Nr 5/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 stycznia 2012 r. 
26  Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 sierpnia 2011 r. 
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5.12 Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Przemyśla27 

W roku 2012 odbyły się trzy posiedzenia Rady: 18 stycznia, 30 października i 28 listopada. 
Tematyka posiedzeń dotyczyła m.in. inwestycji w powstałej podstrefie ekonomicznej, 
zaopiniowania nowych kierunków studiów i zmian w programach kształcenia na PWSW 
oraz podsumowanie budżetu miasta za rok 2012 i omówienie planu na rok 2013.  

W roku 2012 minęła kadencja Rady.  
 

 
 

                                                
27  Zarządzenie Nr 376/2010 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Rady Gospodarczej 

przy Prezydencie Miasta Przemyśla na lata 2010-2012. 
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6.  Wspólne przedsięwzięcia i projekty Miasta z organizacjami 

pozarządowymi 
 

6.1 W zakresie spraw społecznych i zdrowia 

1)  patronat Prezydenta Miasta nad „Marszem Życia i Nadziei” organizowanym przez 
Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA; 

2)  współorganizowanie Narodowego Dnia Życia; 
3)  akcja badania profilaktycznego słuchu. 

 
6.2 W zakresie sportu i turystyki 

1)  miejski system informacji turystycznej; 
2)  szkolenie branży turystycznej; 
3)  współpraca przy organizacji imprez sportowych i turystycznych m.in. poprzez 

umieszczanie na internetowej stronie miasta informacji o imprezach oraz dystrybucja 
zaproszeń, plakatów poprzez szkoły i placówki oświatowe. 

 
6.3 W zakresie prac remontowo-konserwatorskich 

Organizacja z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu kwesty na rzecz ratowania 
zabytkowych nagrobków z cmentarzy przemyskich. Do zadań po stronie urzędu należało: 

- druk ulotek na kwestę oraz plakatów – 1 706,90 zł.   
- wspólne kwestowanie urzędników Urzędu Miejskiego.  
Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu, w sprawie prowadzenia 

i organizacji prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach z Cmentarza Głównego 
i Zasańskiego. 
 
6.4 W zakresie kultury 

Wspólnym przedsięwzięciem Miasta, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 
oraz Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych była organizacja 
w Przemyślu uroczystości związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych i 70 
rocznicy powstania Armii Krajowej. 
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7.  Współpraca jednostek organizacyjnych miasta 
z organizacjami pozarządowymi 

 
 
7.1  Współpraca o charakterze finansowym – otwarte konkursy ofert 

 Miejski Ośrodek 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)  finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób tego wymagających; 
4)  wspieranie działalności w zakresie udzielenia schronienia i wyżywienia osobom tego 

pozbawionym, świadczonej na terenie Starego Miasta; 
5)  wspieranie działalności w zakresie udzielenia schronienia i wyżywienia osobom tego 

pozbawionym, świadczonej na terenie Zasania; 
6)  finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu Miasta Przemyśla i innych 

powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej.  
 
 

Tabela 6. Dotacje przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w roku 2012 

Lp. Jednostka Zakres zadań Kwota dotacji 
(zł) 

Koszt całkowity 
realizacji zadania 

(zł) 

Liczba 
konkursów 

Liczba 
ofert 

Liczba 
umów 

1 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej Pomoc społeczna 2 094 776,50 2 948 644,00 1 6 6 

SUMA 2 094 776,50 2 948 644,00 1 6 6 

 
 
W roku 2011 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł 6 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.  

Kwota dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2012 wynosiła 71% 
kosztu całkowitego realizacji zadań, określonego na podstawie przedłożonych sprawozdań 
z realizacji zadań publicznych. 
 



 SPRAWOZDANIE 2012 

 

Strona | 29  
 

7.2  Współpraca o charakterze finansowym – pozakonkursowym 

 
7.2.1 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. 

 
7.2.2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
 

-  wsparcie działalności organizacji pozarządowych. 
 
 

Tabela 7. Wsparcie finansowe udzielone przez jednostki organizacyjne miasta w roku 2012 

Lp. Jednostka Zakres zadań Kwota 
dofinansowania (zł) 

1 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Działalność na rzecz 
organizacji 20 795,35 

2 Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. o.  

Działalność na rzecz 
organizacji 4 736,60 

SUMA 25 531,95 

 
 
 
7.3 Współpraca pozafinansowa 

7.3.1 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.  

 
7.3.2 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 

1)  współorganizacja zawodów sportowych (narciarskie, nordic walking, tenis ziemny) 
wspólnie ze stowarzyszeniem Family Cup, Regia Civitas, Przemyskie Towarzystwo 
Narciarskie; 

2)  udostępnianie organizatorom zawodów sportowych i imprez sprzętu nagłośnieniowego 
(zestaw plenerowy); 

3)  propagowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe na witrynie 
www.posir.pl oraz na profilu FB.  
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7.3.3 Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom 
 

1)  współpraca z Klubem Abstynenta „Alfa” w codziennej pracy – 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; 
kierowanie osób współuzależnionych pozostających w terapii na grupę samopomocową 
AL-Anon „Nowe życie”, działającej przy Klubie; współpraca terapeutów i profilaktyka 
MOZU z Klubem w ich działalności (wykłady, prelekcje, rozmowy terapeutyczne, 
wsparcie dla członków i sympatyków Klubu i ich rodzin). Klub korzysta bezpłatnie 
z użyczonego lokalu. 
Członkowie Klubu Abstynenta „Alfa” korzystają z pomocy specjalistów MOZU: 
- porady i konsultacja prawnika i psychologa; 
- specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. 

2)  przeprowadzono jednorazowo zajęcia profilaktyczne dla dzieci z Klubu Sportowego 
„Czuwaj Wiaro”; 

3)  współpraca ze Stowarzyszeniem Animatorów Trzeźwości w działalności MOZU – 
przekazywanie Ośrodkowi co dwa miesiące bezpłatnego egzemplarza gazetki 
wydawanej przez Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości. 

 
7.3.4 Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 

 
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK zrealizowało w 2012 roku następujące imprezy 
z udziałem organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego: 

1)  25 lutego udzielono pomocy przy organizowanym przez Koło Przewodników 
Turystycznych Jubileuszu 60-lecia działalności; 

2)  28 kwietnia Podkarpackie Stowarzyszenie Muzyki Gospel, przy pomocy PCKiN 
ZAMEK, zrealizowało Warsztaty Muzyki Gospel; 

3)   1-2 maja zrealizowano pierwszą edycję Festiwalu Przemyski Meeting Bluesowy przy 
współpracy z Przemyskim Stowarzyszenie Przyjaciół Bluesa; 

4)   31 maja - 1 czerwca - Akcja Rozczytany Przemyśl realizowana przy współpracy 
Fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”; 

5)   6 czerwca zaprezentowano TOURNEE „BAJKOWE MELODIE”, organizowane 
z Fundacją Bielecki Art z Krakowa. Dzieci z Przemyśla i okolic mogły wziąć udział 
w dwóch bezpłatnych koncertach największych bajkowych przebojów 
w niepowtarzalnym wykonaniu symfonicznym; 

6)   „Wielki Piknik Charytatywny Życia Podkarpackiego” zrealizowano wspólnie 
z Fundacją Życia Podkarpackiego "Podaruj Dzieciom Radość", przy technicznej 
pomocy PCKiN ZAMEK (scena , nagłośnienie i oświetlenie oraz obsługa); 

7)   w pierwszy weekend lipca zrealizowano Manewry Szwejkowskie, organizowane przez 
Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, przy technicznej 
pomocy PCKiN ZAMEK. 
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8)   VII Marsz "Życia i Nadziei", organizowany przez Stowarzyszenie Ruchu Kobiet do 
Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Przemyślu, przy technicznej pomocy 
PCKiN ZAMEK; 

9)   13 lipca odbyła się promocja tomiku wierszy Teresy Paryny pt. „Piękniejsze od 
wiersza”, organizowana przez Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu; 

10)   XII Międzynarodowy Przemyski Festiwal SALEZJAŃSKIE LATO 2012, 
organizowany przez PCKiN ZAMEK wspólnie z Parafią św. Józefa w Przemyślu - 
impreza muzyczna o charakterze międzynarodowym, organizowana corocznie od 2000 
r. z udziałem uznanych artystów z Polski i zza granicy; 

11)   pomoc przy realizacji kilku spektakli teatralnych w sali widowiskowo-baletowej przy 
ul. Konarskiego 5 dla Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry; 

12)   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas przy pomocy PCKiN ZAMEK 
zrealizowało akcję „Tornister pełen uśmiechów", z finałem 1 września w Przemyślu, 
dającą szansę edukacyjną uczniom poprzez zebranie funduszy i darów na 
skompletowanie wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci w Polsce. 
Organizatorami czwartego finału akcji „Tornister pełen uśmiechu” byli: Caritas 
Archidiecezji Przemyskiej, Urząd Miejski w Przemyślu i Przemyskie Centrum Kultury 
i Nauki ZAMEK; 

13)   9 września zrealizowano koncert kwartetu jazzowego „KOZMA ORSI QUARTET”, 
który odbył się w ramach 10 edycji Międzynarodowego Wielokulturowego Festiwalu 
GALICJA, organizowany przez Fundację Dziedzictwo; 

14)   11 września odbyła się prezentacja multimedialna pt. „Merkury we Lwowie – 
o lwowskich targach, sklepach i rzemieślnikach” autorstwa Tomasza Kuby 
Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie w ramach 10 edycji 
Międzynarodowego Wielokulturowego Festiwalu GALICJA, organizowany przez 
Fundację Dziedzictwo;  

15)   16 listopada zrealizowano „Wieczór z kulturą włoską”, przy  udziale Stowarzyszenia 
Kulturalnego Włosko-Polskie „Natura i Sztuka – Natura e Arte” Bolonia; 

16)   24 listopada zrealizowano BAL ANDRZEJKOWY w kubańskich rytmach - Jose Torres 
& Havana Dreams przy współpracy z Przemyską Fundacją Rozwoju Tańca; 

17)   Stowarzyszenie Port Przemyśl organizowało, przy pomocy technicznej PCKiN 
ZAMEK,  koncerty zespołów szantowych w ramach imprezy VI Przemyski Wieczór 
Szantowyj; 

18)   Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "Jerzyk" organizowała, przy pomocy 
technicznej PCKiN ZAMEK, koncert charytatywny; 

19)   Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży 
"Wzrastanie" z siedzibą w Przemyślu, przy pomocy PCKiN ZAMEK, zorganizowało 
w sali widowiskowo-baletowej spotkanie; 

20)  „Piwnica Artystyczna pod Niedźwiadkiem” dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu stała się miejscem do organizacji cyklicznych spotkań naukowych 
oraz promocji wydawnictw.  
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Udział Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w wyżej wymienionych projektach 
kulturalnych to pomoc pracowników naszej 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 oraz często opracowanie graficzne i druk plakatów, 
zaproszeń i zapewnienie odpowiedniej reklamy projektu. 

 
7.3.5 Przemyska Biblioteka Publiczna 
 
W 2012 roku Przemyska Biblioteka Publiczna współpracowała z organizacjami pozarządowymi:  

 
1)  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu: okazjonalna współpraca,  wynikająca 

z realizacji zadań statutowych Biblioteki i Towarzystwa, między innymi przy 
redagowaniu „Przemyskiego słownika biograficznego”; 

2)  Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu: okazjonalna współpraca 
wynikająca z zadań statutowych Biblioteki i Instytutu, między innymi pomoc 
w pozyskiwaniu tekstów do wydawanego przez PBP kwartalnika „Przemyski Przegląd 
Kulturalny”; 

3)   Polski Związek Niewidomych – Oddział w Przemyślu: Biblioteka udzielała pomocy 
w organizowanych przez Związek konkursach: „Czy znasz >>Ludzi bezdomnych<< 
Stefana Żeromskiego” (22 marca) oraz konkursie czytania pismem Braille’a (13 
grudnia); 

4)   Dom Pomocy Społecznej „Bracia Albertyni” w Przemyślu: zorganizowano w Bibliotece 
10 warsztatów bibliotecznych dla pensjonariuszy DPS. Warsztaty te są organizowane 
od 1995 roku; 

5)   Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu: przedstawiciel SBP 
wchodzi w skład grupy doradczo-opiniującej zwanej Kolegium Dyrektora  Biblioteki. 
Stowarzyszenie współpracuje z Biblioteką  przy organizowaniu działalności kulturalno-
oświatowej, głównie adresowanej do dzieci. Między innymi dotyczy to takich 
przedsięwzięć jak:  VII Powiatowy Konkurs dla Gimnazjalistów „Więc chodź pomaluj 
mój świat” (14 maja), inauguracja XI  Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (4 
czerwca); 

6)   Fundacja ABC XXI – „Cała Polska Czyta Dzieciom”:  wspólna organizacja 2 imprez 
dla dzieci. 

 
 Przemyska Biblioteka Publiczna, będąc wydawcą kwartalnika „Przemyski Przegląd 
Kulturalny”, podpisała umowy o współpracy na rok 2011 oraz na rok 2012 z trzema redakcjami 
czasopism: 

-  Redakcją dwumiesięcznika „Listy”, wydawca wyd. „Burian Tichak”  (Republika 
Czeska – Ołomuniec, Praga) 
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-  Redakcją pisma „Pasaż Północno-Wschodni” wydawca  wyd. Stowarzyszenie „Pasaż  
Północno-Wschodni” (Węgry – Miszkolc) 

-  Redakcją czasopisma „OS” – Forum Społeczności Obywatelskiej, wydawca wyd. 
Kalligram” (Republika Słowacka – Bratysława). 

Węgierskie Stowarzyszenie „Pasaż  Północno-Wschodni” jest organizacją pozarządową. 
Współpraca z w/w redakcjami jest koniecznym warunkiem realizacji projektu pt. „Miasta 
wyszehradzkie oczami sąsiadów”, na którego wykonanie Przemyska Biblioteka Publiczna 
otrzymała dwukrotnie dotacje (granty) z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (5 tys. 
euro w 2011 r. i 5 tys. euro w 2012 r.) Projekt opiera się głównie na specjalnych segmentach 
tematycznych publikowanych w „Przemyskim Przeglądzie Kulturalnym” będącym pokłosiem 
pobytu w wybranych miastach krajów Czworokąta Wyszehradzkiego. 

 
7.3.6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu 

 
1)  prowadzenie prelekcji dla słuchaczy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów 

i Inwalidów w Klubie Osiedlowym przy ul. Glazera w Przemyślu na temat: 
„Zachowanie zdrowia, profilaktyka grypy, profilaktyki meningokokowej”. W ramach 
realizacji zadania wyświetlono spot edukacyjny, prezentację multimedialną, 
rozdawnictwo materiałów oświatowych (ulotki, plakaty, broszury). W spotkaniu 
uczestniczyło 25 osób; 

2)  współorganizacja Akcji – Happeningu „Zamieniamy makulaturę, szkło, plastiki, 
elektryczności na witaminy dla młodzieży i dzieci” wspólnie z Towarzystwem 
Przyjaciół Przemyśla i Regionu w dniu 21 marca 2012. W ramach realizacji zadania 
przygotowano i prowadzono stoisko, konkurs plastyczny dla przedszkolaków, dzieci 
i młodzieży „Chroń środowisko  i siebie” , udzielano instruktaży na temat znaczenia 
żywienia i aktywności fizycznej dla zdrowia. Prowadzono rozdawnictwo materiałów  
oświatowych (ulotki, broszury, plakaty) o tematyce szkodliwości biernego i czynnego 
palenia dla zdrowia człowieka. Zostały ufundowane nagrody przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu dla uczestników konkursu na kwotę 
180 zł. Zadaniem objęto 2 000 osób; 

3)  współpraca z Caritas Archidiecezji Przemyskiej: 
 - w Świetlicy „Perspektywa” odbyło się spotkanie dla uczestników Klubu Seniora. 

Podczas spotkania przeprowadzono prelekcję na temat „Jak zachować zdrowie”, została 
wyświetlona prezentacja multimedialna, spot o tematyce profilaktyka grypy, 
profilaktyka meningokokowa, zostały rozdane materiały  oświatowe (ulotki, plakaty). 
W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. 

 - konferencja zorganizowana przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Urząd 
Miejski w Przemyślu Wydział Spraw Społecznych „Bądź nowoczesna! Nie daj się 
zaskoczyć-Wybierz Życie”. Podczas konferencji rozdano materiały oświatowe 
(broszury) na temat profilaktyki chorób nowotworowych,  na temat bezpłatnych badań 
profilaktycznych (cytologia, USG, mammografia). Zadaniem objęto 150 osób. 

 - współpraca w Ogólnopolskiej akcji Caritas „Tornister pełen uśmiechów”, 
popularyzacja wiedzy na temat zdrowia.  
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Zostało zorganizowane stoisko edukacyjno-profilaktyczne, przeprowadzono konkurs 
plastyczny dla dzieci pt. „Wiem jak dbać o zdrowie”, przeprowadzono instruktaże na 
temat: profilaktyki chorób wywołanych przez kleszcze, chorób powodowanych przez 
palenie czynne i bierne,  roli aktywności fizycznej i prawidłowego żywienia dla zdrowia  
dzieci i młodzieży. Zadaniem objęto 5000 osób; 

4)  współpraca z Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą „Oratorium” Zgromadzenia 
Sióstr Michalitek w Przemyślu. Popularyzacja wiedzy na temat prawidłowego 
odżywiania dzieci i młodzieży, roli aktywności fizycznej dla zdrowia, prowadzone 
instruktaże na temat zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki palenia tytoniu, 
zapobiegania meningokokom, zapobieganie grypie. W realizacji zadania uczestniczyło 
80 osób. 

 
 
7.4 Inne formy współpracy 

7.4.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

1)  coroczny udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę”. Dary zebrane w 2012 r. przez sztab akcji powołany przy MOPS zostały 
przekazane ma rzecz tut. ośrodka dla osób i rodzin korzystających z pomocy oraz na 
rzecz rodzin i dzieci w Domu dla Dzieci „Nasza Chata” w Przemyślu; 

2)  organizacja i realizacja prac społecznie użytecznych w jednostkach organizacyjnych 
pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach statutowo zajmujących się pomocą 
charytatywną. W 2012 r. do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 94 
osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń z pomocy 
społecznej. Poprzez współfinansowanie przez tut. Ośrodek prac społecznie użytecznych 
w 2012 r. wspierana była działalność: 
- Dom dla Dzieci „Nasz Chata”  
- Dom Pomocy Społecznej Albertynów 
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
- Polski Czerwony Krzyż  
- Polski Komitet Pomocy Społecznej  
- Polski Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Przemyślu  

3) współpraca z organizacjami przy naborze dzieci na kolonie i zimowiska oraz wspieranie 
finansowe wyjazdów kolonijnych dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla 
organizowanych przez Katolicką Świetlicę Profilaktyczno–Wychowawczą „Oratorium”, 
Fundację Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” w Przemyślu, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu. Dofinansowanie otrzymało 111 dzieci 
w formie zasiłków celowych ze środków własnych oraz zasiłków celowych 
z wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 
łączną kwotę 30.400 zł; 
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4)  realizując zadania samorządowe finansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. MOPS przekazał środki finansowe 
w wysokości 35.000 zł dla 11 organizacji i stowarzyszeń na organizację imprez 
w zakresie „sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych”, w których 
wzięło udział 733 osób, w tym 227 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które współpracowały 
z MOPS w 2012 r.: 

- Caritas Archidiecezji Przemyskiej 
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Br. Alberta 
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
- Polski Związek Głuchych 
- Polski Związek Niewidomych 
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 1 
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 
- Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących  „Podkarpacie” 
- Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących 
- Zgromadzenie Braci Albertynów 

5)  współpraca z Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Polskim Komitetem Pomocy 
Społecznej w Przemyślu, Polskim Czerwonym Krzyżem w Przemyślu w zakresie 
monitorowania zasobów, kwalifikowania do  dodatkowej pomocy klientów tut. ośrodka 
z organizacji pozarządowych i odwrotnie, co umożliwia wzbogacenie oferty pomocowej 
MOPS i zapobiega dublowaniu się form pomocy. Udzielanie pomocy rzeczowej 
osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzeń losowych (w 2012 r. były 
to najczęściej pożary mieszkań). 

 
7.4.2 Powiatowy Urząd Pracy 
 
W 2012 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. 
Organizacje pozarządowe, które zawarły umowy o zorganizowanie stażu: 

1)  Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży 
"WZRASTANIE" – staż dla2 osób, 

2)  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy – staż dla 2 osób, 
3)  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu staż dla 1 osoby, 
4)  Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego –  staż dla 3 osób, 
5)  CARITAS Archidiecezji Przemyskiej – staż dla 1 osoby, 
6)  Chorągiew Podkarpacka ZHP – staż dla 1 osoby, 
7)  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu –  staż  dla 5 osób, 
8)  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. dr. M. 

Orłowicza –  staż dla 1 osoby, 
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9)  Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "PODKARPACIE" 
– staż dla 1 osoby, 

10)  Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu – staż dla 1osoby, 
11)  Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –  staż 

dla 3 osób i prace interwencyjne dla 1 osoby. 
 
Ponadto w 2012 r. PUP w Przemyślu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 
zorganizował spotkania informacyjne na temat projektów i dofinansowania na założenie 
spółdzielni socjalnych dla bezrobotnych i mieszkańców powiatu przemyskiego: 

12)  Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – 1 spotkanie w PUP, 
13)  Stowarzyszenie B4 z Rzeszowa – 1 spotkanie w PUP. 

 
7.4.3 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Orzechowcach 
 
W 2012 r. Schronisko współpracowało z następującymi organizacjami pozarządowymi:  

1)  Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Nadzieja”:   
- sponsorowanie zabiegów weterynaryjnych (za kwotę ok. 18.000,00), 
- porady i konsultacje, 
- wspólne interwencje dotyczące nieodpowiedniej opieki nad zwierzętami, 

2)  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami: 
- porady i konsultacje. 

3)  Stowarzyszenie na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki Nad Zwierzętami Domowymi  
z Sochaczewa: 
- przekazywanie karmy dla zwierząt. 

4)  Fundacja Rottka z Krakowa: 
- pomoc w adopcji psów w typie rottwailer, 
- konsultacje i porady prawne. 

5)  Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Ciapek”: 
- porady, konsultacje. 

6)  Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt: 
- porady, konsultacje. 

7)  Hundenhilfe - Ukraine: 
- pomoc w adopcjach zwierząt, zbieranie darów rzeczowych dla schroniska 
(w ubiegłym roku otrzymaliśmy karmę, koce, smycze, zabawki, miski, preparaty 
mineralno- witaminowe, środki czystości itp.) pomoc finansowa ( w kwocie 11.151,44 
zł). 

8)  White Paws Organisation: 
- pomoc w adopcji zwierząt, zbiórka darów rzeczowych, karma, koce, smycze, zabawki, 
miski preparaty mineralno - witaminowe, środki czystości itp.) pomoc finansowa 
(w kwocie 2.335,19 zł). 

9)  Stowarzyszenie „Młodość ze sztuką”: 
- zorganizowanie przez w/w stowarzyszenie szkolenia psów ze schroniska. 
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10)  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals: 
 - zorganizowanie zbiórki, artykuły dla zwierząt, karmy, koców, misek itp. wspólnie 

z siecią sklepów TESCO. 
11)  Labradory INFO: 
 - pomoc w adopcjach. 
12)  Fundacja Złoty Pies: 
 - pomoc w adopcjach. 
13)  Fundacja Boksery w potrzebie: 
 - pomoc w adopcjach. 
14)  Fundacja Koci Świat 
 - pomoc w adopcjach. 
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