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I. Wstęp 
 
Powiat Legnicki mając na celu dbałość o demokratyczny ład społeczny, za istotny czynnik  
umożliwiający  poszerzenie aktywności społecznej mieszkańców powiatu uznaje partnerstwo 
pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrażliwe 
społecznie. Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim 
sektorem działającym na rzecz dobra publicznego. Angażują się w działalność dla dobra 
mieszkańców a także integrują i aktywizują społeczność, uzupełniając działania podejmowane 
w tej materii przez samorząd powiatowy. Ścisła współpraca tego rodzaju ma na celu 
zwiększenie efektywności realizowanych w powiecie zadań publicznych poprzez wykorzystanie 
potencjału organizacji pozarządowych, dalszy wzrost partycypacji społecznej w promowaniu 
środowisk lokalnych. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie 
oparta jest na zasadach subsydiarności, suwerenności stron, efektywności, partnerstwa, 
uczciwej konkurencji, jawności oraz współodpowiedzialności. Podstawą prawną                                     
do przedmiotowej współpracy w tym zakresie jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku                       
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r.  poz. 450 zwana dalej 
„ustawą”), obligująca jednostki samorządu terytorialnego do ścisłej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy, prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań publicznych. Samorząd powiatu 
legnickiego na podstawie zapisów ustawy uchwalił w roku 2016 program współpracy                             
z organizacjami pozarządowymi i jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2017. 

 

     II.       Program współpracy 

  Program współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy jest dokumentem regulującym wzajemną relację samorządu i organizacji NGO. Zgodnie 
z zapisami zawartymi w art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego                                       
i o wolontariacie, program współpracy uchwalany jest corocznie przez Radę Powiatu 
Legnickiego po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji projektu programu w sposób określony 
w uchwale Nr XXXII/171/2010 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 czerwca 2010r., w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego                  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Projekt programu, zgodnie z Uchwałą Nr 81/319/2016 Zarządu Powiatu Legnickiego        
z dnia 22 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia 
Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, został poddany konsultacjom                  
w dniach od 23 września 2016r. do 4 października 2016r. poprzez zamieszczenie go wraz                   
z formularzem zgłaszania uwag na stronie internetowej powiatu legnickiego w zakładce „Powiat” 
- „Organizacje pozarządowe” - „Konsultacje”, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Legnicy w zakładce „Ogłoszenia inne” oraz na tablicy ogłoszeń w/w Urzędu. 
Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swojej opinii oraz wnoszenia poprawek 
do przygotowanego projektu. W procesie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga ani propozycja 
poprawek. 

 Program współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi                               
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok został przyjęty 
uchwałą numer XIX/114/2016 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 24 listopada 2016 roku.                     
W § 10 programu, wskazane zostały priorytetowe zadania publiczne w zakresie współpracy 
powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi. Należy podkreślić, że program                        
dotyczy różnorodnych form współpracy, a nie jedynie wspierania lub zlecania zadań. Zostały                   
w nim określone zamierzenia oraz priorytety działania związane ze specyfiką sytuacji                    
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społeczno - ekonomicznej mieszkańców powiatu. Uwzględnia on również sposób oceny 
realizacji programu – zarówno przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy – usług. Koszt 
realizacji programu, zgodnie z art. 5a ust. 4 pkt 8 ustawy, został oszacowany na co najmniej 
50.000,00 złotych, w tym dotyczącej wspierania realizacji zadań publicznych w ramach 
otwartych konkursów ofert oraz na podstawie art. 19a ustawy. 

Zarząd Powiatu Legnickiego w 2017 roku ogłosił pięć otwartych konkursów ofert                       
na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: 
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  
• kultury fizycznej,  
• turystyki i krajoznawstwa, 
• promocji i ochrony zdrowia, 
• pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej.  
 

 

     III.      Współpraca finansowa 

 

1. Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych. 

Informacja o konkursach została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Legnicy, na stronie internetowej powiatu w zakładce „Organizacje 
pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia inne”. Oferenci                  
w terminie 22 dni mogli składać oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w w/w zakresie.   

Konkursy obejmowały zadania publiczne powiatu legnickiego o charakterze 
ponadgminnym: 

1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez 
wspieranie: 

a) imprez kulturalnych, konferencji mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury, 
dziedzictwa kulturowego powiatu legnickiego i integracji społecznej mieszkańców powiatu, 

b) edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę dzieci i młodzieży, 
c) podtrzymywania i pielęgnowania tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz  
    rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

     d) warsztatów   twórczych,  spotkań   upamiętniających   osoby,  miejsca   i  wydarzenia   
          związane z ziemiami Powiatu; 
 
2) w zakresie kultury fizycznej poprzez wspieranie: 

a) organizacji imprez oraz współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
– mieszkańców powiatu, 

b) organizacji przedsięwzięć rekreacyjno-ruchowych  dla dzieci i młodzieży, 
c) aktywnego (sportowego) zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży (kolonie, 

półkolonie); 
 
3) w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez wspieranie: 

a) promowania  walorów  turystycznych  powiatu  –  działania edukacyjne,  organizacji  
imprez turystyczno-rekreacyjnych, działalności  promocyjnej  propagującej produkty 
lokalne, 

b) tworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej i promocji turystyki; 
 
4) w zakresie promocji i ochrony zdrowia wspieranie: 

a) działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez  
organizację zajęć z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych, konkursów                            
o tematyce zdrowotnej, 
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b) opracowania  i  wydania  ulotek  propagujących  zdrowy  styl  życia, skierowanych do  
wszystkich mieszkańców lub wybranej grupy społecznej, 

c) edukacji z zakresu HIV/AIDS,  
d) organizacji konferencji, seminariów dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia; 

 
5) w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej poprzez: 

a) przeciwdziałania patologiom, 
b) imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,  
c) działań na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień osób z niepełnosprawnościami, 
d) ochronę rodziny i praw dziecka,  

      e) działań na rzecz osób starszych. 
 

Zgodne z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecanie 
organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych lub ich wspieranie jest jedną                            
z podstawowych form współpracy administracji samorządowej z sektorem pozarządowym. Taki 
rodzaj współpracy pozwala zaspakajać potrzeby społeczne poprzez realizację oddolnych 
inicjatyw, rozszerzyć wachlarz proponowanych usług w powiecie, racjonalnie wydatkować 
środki publiczne oraz ma na celu zapewnienie uczciwej konkurencji. Taka płaszczyzna 
porozumienia przyczynia się również do wzmacniania roli i potencjału organizacji 
pozarządowych, jako ważnych podmiotów życia społecznego.  

Do konkursów, wg przepisów w/w ustawy, mogły przystąpić tylko organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.  

Dnia 20 lutego 2017r., odbyło się posiedzenie pięciu komisji konkursowych, pierwszej 
powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego na mocy Uchwały Nr 99/376/2017 z dnia 2 lutego 
2017 roku, do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań 
publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 
2017. Komisja konkursowa dokonała weryfikacji oceny formalnej oraz  oceny merytorycznej 
ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie pracy komisji konkursowej oraz                              
w ogłoszeniu o konkursie i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz 
podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.  

W oparciu o rekomendację komisji konkursowej, w dniu 23 lutego 2017r., Zarząd 
Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 102/388/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017. Na mocy tej uchwały Zarząd Powiatu 
Legnickiego udzielił dotacji celowej dla następujących organizacji: 

 
 
Stowarzyszeniu „Prząśnik” w Brenniku –  na realizację zadania   pn.:   Wigilia 2017 – 
w kwocie:  2.000,00 zł 

 
Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie – na 
realizację zadania pn.: Śladami historii. Wspomnienie Bitwy pod Legnicą. –                           
w kwocie:  1.130,00 zł 

 
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Legnica –  na realizację zadania    
pn.:  Konkurs na najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową i stroik świąteczny –              
w kwocie:  1.000,00 zł 

 
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Legnica –  na realizację zadania    
pn.: Konkurs plastyczny i literacki „Św. Jan Paweł II wśród dzieci świata” –                    
w kwocie:  700,00 zł 

 
Stowarzyszeniu Śpiewaczemu Męski Chór „Dnia Jednego” –  na realizację zadania    
pn.: „15 lat minęło – urodziny Chóru Dnia Jednego” – w kwocie:  3.925,00 zł 
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Posiedzenie drugiej komisji konkursowej, powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego 

na mocy Uchwały Nr 99/377/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku, obejmowało opiniowanie ofert                   

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2017. Komisja 
konkursowa analogicznie do w/w postępowań konkursowych dokonała weryfikacji oceny 
formalnej oraz oceny merytorycznej ofert i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego                       
do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu 
powiatu legnickiego.  

W oparciu o rekomendację komisji konkursowej, w dniu 23 lutego 2017r., Zarząd 

Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 102/389/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2017. 
Zgodnie z zapisami tej uchwały udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań publicznych 
z zakresu kultury fizycznej następującym podmiotom: 

 
Powiatowemu Zrzeszenieniu „Ludowe Zespoły Sportowe” – na realizację zadania 
pn.: „Powiatowe Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi” w kwocie: 3.000,00 zł 

 
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy – na realizację zadania 
pn.: Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka – w kwocie: 1.000,00 zł 

 
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”                     
w Chojnowie – na realizację zadania pn.: Zajęcia rekreacyjno-sportowe 
„Kosztowanie uroków życia w Kunicach i Zamienicach – w kwocie: 1.000,00 zł 

 
Stowarzyszeniu „Kolejarz” w Siedliskach – na realizację zadania pn.: III edycja 
Ogólnopolskich Biegów „Kolej na Bieg” – w kwocie: 2.000,00 zł 

 
Stowarzyszeniu „Prząśnik” w Brenniku – na realizację zadania pn.: XIV Turniej                  
w kręgle mieszkańców Domów Pomocy Społecznej – w kwocie: 1.500,00 zł 

 
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy – na realizację zadania 
pn.: Kolonie letnie TPD Legnica dla dzieci  młodzieży zamieszkałej na terenie 
powiatu legnickiego – w kwocie: 2.500,00 zł 

 

Dofinansowania nie otrzymał Klub Sportowy Feniks Legnica – na realizację zadania 

pn.:  „4 Pory Roku – Biegowe Grand Prix” (wnioskowana kwota: 3.500,00 zł). 

Posiedzenie trzeciej komisji konkursowej, powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego 

na mocy Uchwały Nr 99/378/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku, poświęcone było opiniowaniu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2017. 
Komisja konkursowa dokonała weryfikacji oceny formalnej oraz oceny merytorycznej ofert 
zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie pracy komisji konkursowej oraz w ogłoszeniu                   
o konkursie i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, 
którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.  

W oparciu o rekomendację komisji konkursowej, w dniu 23 lutego 2017r., Zarząd 

Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 102/390/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa               
w roku 2017. Na mocy tej uchwały Zarząd Powiatu Legnickiego udzielił dotacji celowej  
następującym podmiotom: 
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Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii  
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie – na realizację zadania pn.: Moje, 
twoje, nasze miejsce w świecie” - rok 2017 – w kwocie: 2.450,00 zł 

 
Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie – na 
realizację zadania pn.: „W kontakcie z naturą” – Dolina Czarnej Wody – w kwocie: 
1.290,00 zł 

 
 

Posiedzenie czwartej komisji konkursowej, powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego             
na mocy Uchwały Nr 99/379/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku, obejmowało opiniowanie ofert                   

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2017 roku. 
Komisja konkursowa dokonała weryfikacji oceny formalnej,  oceniła oferty pod względem 
merytorycznym, i tak jak w w/w postępowaniach konkursowych przedłożyła Zarządowi Powiatu 
Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji                   
z budżetu powiatu legnickiego.  

W oparciu o rekomendację komisji konkursowej, w dniu 23 lutego 2017r., Zarząd Powiatu 
Legnickiego podjął Uchwałę Nr 102/391/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia.                          
Na podstawie zapisów tej uchwały, udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań 
publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, następującej organizacji: 

 
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”                          
w Chojnowie – na realizację zadania pn.: Zdrowie na talerzu – zasady właściwego                  
i zbilansowanego żywienia u dorosłych – w kwocie: 1.090,00 zł 

 
 
Dofinansowania nie otrzymała Diecezja Legnicka - Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 

im. Św. Jana Pawła II w Legnicy – na realizację zadania pn.: Edukacja zdrowotna                             
i profilaktyka zdrowia psychicznego – prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej 
im. Św. Jana Pawła II (wnioskowana kwota: 3.500,00 zł). 
 
 

Posiedzenie piątej komisji konkursowej, powołanej przez Zarząd Powiatu Legnickiego                    
na mocy Uchwały Nr 99/380/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku, obejmowało opiniowanie ofert                  
na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej. 
Komisja konkursowa dokonała weryfikacji oceny formalnej,  oceniła oferty pod względem 
merytorycznym, i tak jak w w/w postępowaniach konkursowych przedłożyła Zarządowi Powiatu 
Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji                    
z budżetu powiatu legnickiego.  

W oparciu o rekomendację komisji konkursowej, w dniu 23 lutego 2017r., Zarząd Powiatu 
Legnickiego podjął Uchwałę Nr 102/392/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji 
społecznej. Na podstawie zapisów tej uchwały, udzielono dotacji celowej na dofinansowanie 
zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej, następującym 
organizacjom: 
 

Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska - Dolnośląskie w Jeleniej 
Górze – na realizację zadania pn.: Prowadzenie zajęć sportowych dla osób                                     
z niepełnosprawnością intelektualną – zawodników Klubu olimpiad specjalnych 
„Anna” Legnickie Pole – w kwocie: 1.820,00 zł 
 
Stowarzyszeniu „Prząśnik” w Brenniku – na realizację zadania pn.: XVIII Wielka 
biesiada – w kwocie: 3.000,00 zł 
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Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”                            
w Chojnowie – na realizację zadania pn.: „Świat rękodzieła - krok po kroku z wikliną 
papierową. Warsztaty pracy ze specjalistą” – w kwocie: 1.025,00 zł 
 
Diecezji Legnickiej - Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. Św. Jana Pawła II                   
w Legnicy – na realizację zadania pn.: Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu 
problemów życiowych -poradnictwo rodzinne – Prowadzenie Specjalistycznej 
Poradni Rodzinnej im. św. Jana Pawła II – w kwocie: 24.155,00 zł 

 
 

Dofinansowania nie otrzymało Stowarzyszenie Kajtek z Pawłowic Wielkich – na 
realizację zadania pn.: Ochrona rodziny i praw dziecka (wnioskowana kwota: 5.400,00 zł). 
 
 
Wysokość środków publicznych wydatkowanych w ramach otwartych konkursów ofert                        
na realizację zadań w poszczególnych dziedzinach przedstawiała się następująco: 

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              - 13.000,00 zł  
- turystyka  i krajoznawstwo                - 11.000,00 zł 
- kultura fizyczna                 - 12.000,00 zł  
- promocja i ochrona zdrowia      - 14.500,00 zł 
- pomoc społeczna, rehabilitacja społeczna i zawodowa  - 30.000,00 zł 
 
 
2. Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu. 
 
        Na  podstawie  ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące 
działalność statutową w danej dziedzinie, organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej 
lub podmiotom wymienionym w  art. 3 ust. 3, ustawy  o działalności pożytku publicznego                         
i o wolontariacie realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym 
z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a wymienionej ustawy. 
         Do Starostwa Powiatowego w Legnicy wpłynęło pięć ofert, dotyczących realizacji zadań 
publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Powiatu Legnickiego uznał za 
zasadne dofinansowanie dwóch przedsięwzięć, na podstawie ofert złożonych przez organizacje 
pozarządowe. 
 
1. w dniu 27 lutego 2017r. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela                                    
w Prochowicach złożyła, w trybie pozakonkursowym, ofertę na realizację zadania                             
pn.: „Rowerem i pieszo poznajemy naszą gminę” i otrzymała dotację w wysokości                     
2.150,00 zł; 

2. w dniu 27 lutego 2017r. Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” z siedzibą w Legnicy 
złożyło, w trybie pozakonkursowym, ofertę na realizację zadania pn.: XX Edycja Akcji Letniej 
„Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi  Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej” i otrzymało 
kwotę w wysokości 4.100,00 zł; 
 

3. w dniu 21 marca 2017r. Stowarzyszenie Vita Chlebem w Czernikowicach złożyło, w trybie 
pozakonkursowym, ofertę na realizację zadania pn.: Konkurs pieczenia chleba i warsztaty 
piekarnicze. Ostatecznie stowarzyszenie 28 marca 2017r. wycofało ofertę. 

 

3. Honorowy patronat i wsparcie finansowe. 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się również poprzez obejmowanie 
patronatem Starosty Legnickiego przedsięwzięć realizowanych przez organizacje, jak również 
fundowanie nagród i pucharów dla uczestników projektów realizowanych przez Trzeci Sektor 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonjyheydkltqmfyc4mryg4ytinzygm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonjyheydkltqmfyc4mryg4ytinzygm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonjyheydkltqmfyc4mryg4ytinzygm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsheydonjyheydkltqmfyc4mryg4ytinzygm
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we współpracy z gminnymi ośrodkami kultury i sportu oraz urzędami miast i gmin z terenu 
powiatu legnickiego.  

Wparcie finansowe i organizacyjne oraz objęcie Patronatem Honorowym Starosty 
Legnickiego otrzymali organizatorzy następujących przedsięwzięć: 

- seminarium na temat: "Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowania 
nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2017 roku 
przepisów prawnych" w dniu 27 stycznia 2017r. zorganizowanego przez RFSNT NOT "ZM" 
w Legnicy – wydarzenie objęto patronatem Starosty Legnickiego; 

- VIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne – targi edukacyjne zorganizowane w dniu 8 lutego 
2017r. przez PWSZ im. Witelona w Legnicy - wydarzenie objęto patronatem Starosty 
Legnickiego; 

- plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera z Powiatu Legnickiego zorganizowany 
przez portal lca.pl i Gazetę Legnicką w dniu 4 marca 2017r. - wydarzenie objęto patronatem 
Starosty Legnickiego oraz udzielono wsparcia finansowego w kwocie 1.500,00 zł; 

- VIII Plener Rzeźbiarski zorganizowany przez Stowarzyszenie Głuchowice w dniach                             
15-18 czerwca 2017r. - wydarzenie objęto patronatem Starosty Legnickiego oraz udzielono 
wsparcia finansowego w kwocie 500,00 zł; 

- wystawę prac plastycznych dzieci, młodzieży, dorosłych pt: "Drugi człowiek w oczach dziecka" 
zorganizowaną przez Stowarzyszenie od serca "Faustynka" w Legnicy w dniu 24 marca 2017r. - 
wydarzenie objęto patronatem Starosty Legnickiego; 

- Charytatywny Mecz Bokserski zorganizowany przez Klub Bokserski Champion Chojnów                    
w dniu 5 marca 2017r. - wydarzenie objęto patronatem Starosty Legnickiego oraz udzielono 
dofinansowania w kwocie 1.200,00 zł; 

- XII Konkurs Krajoznawczy „Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom” zorganizowany przez 
Zarząd Oddziału PPTK w Legnicy w dniu 10 marca 2017r. - wydarzenie objęto patronatem 
Starosty Legnickiego oraz udzielono wsparcia finansowego w kwocie 500,00 zł; 

- Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Dokonaniach Naukowych Marii Skłodowskiej-Curie 
zorganizowany przez Policealne Studium Farmaceutyczne w Legnicy w dniu 8 kwietnia 2017r. - 
wydarzenie objęto patronatem Starosty Legnickiego ; 

- imprezę historyczną pn. „1941 Legnickie Pole, tu można stracić głowę” zorganizowaną                  
w dniach 5-6 maja 2017r. przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu - 
wydarzenie objęto patronatem Starosty Legnickiego i udzielono dofinansowania w kwocie 
1.000,00 zł; 
 
- Turniej Brydża Sportowego o Puchar Starosty Legnickiego  zorganizowany przez Klub Brydża 
Sportowego "Miłkowice" w dniu 23 kwietnia 2017r. - wydarzenie objęto patronatem Starosty 
Legnickiego i udzielono dofinansowania w kwocie 300,00 zł; 
 
- IV Olimpiada Lekkoatletyczna zorganizowana przez PZS w Chojnowie w dniach 16-17 maja 
2017r. - wydarzenie objęto patronatem Starosty Legnickiego; 
 
- wydarzenie kulturalne pn. „III Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach 
Zachodnich” zorganizowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w dniach                             
11-14 kwietnia 2017r. - wydarzenie objęto patronatem Starosty Legnickiego; 
 
- impreza sportowo-integracyjna pn. „Marsz po zdrowie” zorganizowana przez PCPR w Legnicy 
w dniu 20 czerwca 2017r. - wydarzenie objęto patronatem Starosty Legnickiego; 
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- XII Festiwal "Śpiewająca Wieś" zorganizowany przez Gminę Chojnów w dniu 25 czerwca 
2017r. - wydarzenie objęto patronatem Starosty Legnickiego oraz dofinansowano w kwocie 
300,00 zł; 
- obchody pn. „Dzień Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA 
na polskiej ludności Kresów Wschodnich” zorganizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne 
"Krajobrazy" w Legnicy w dniu 25 czerwca 2017r. - wydarzenie objęto patronatem Starosty 
Legnickiego; 
 
- XXII Konferencja techniczna poświęcona koordynacji usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu zorganizowana przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w 
Legnicy w dniach 19-20 października 2017r. - wydarzenie objęto patronatem Starosty 
Legnickiego; 
 
- XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy zorganizowany w dniu 10 grudnia 2017r. przez 
Stowarzyszenie „Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Kaczawskie” z siedzibą w Mściwojowie - 
wydarzenie objęto patronatem Starosty Legnickiego; 
 
- realizacja oraz przedstawienie spektaklu teatralno-kuglarskiego pt. „The White Tape” 
organizowanego w okresie od czerwca 2016r. i trwającego do czerwca 2018r. przez Sebastiana 
Frodymę - wydarzenie kulturalne objęto patronatem Starosty Legnickiego; 
 
- podsumowania XI edycji Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi, zorganizowanych                  
w dniu 19 stycznia 2017r. przez Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” z siedzibą 
w Legnicy – wsparcie finansowe w wysokości 500 zł 
 
- dofinansowanie w kwocie 1.500,00 zł zakupu strojów sportowych dla zawodników Klubu 
Sportowego „ALBATROS” w Jaśkowicach Legnickich; 
 
- Jubileusz 50-lecia Klubu Sportowego „Cicha Woda” w Tyńcu Legnickim organizowanego                    
w dniu 15 lipca 2017r. – wsparcie finansowe w kwocie 422,00 zł; 
 
- XV Wrześniowe Kresowiana zorganizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Promocji Kultury, 
w dniu 17 września 2017r. – wsparcie finansowe w kwocie 1000,00 zł; 
 
- Święto Pieczonego Ziemniaka organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich                                  
w Zamienicach w dniu 23 września 2017r. – dofinansowanie w kwocie 249,22 zł; 
 
- Wielki Festyn z okazji Dnia Dziecka - 2017 zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy,  dniu 1 czerwca 2017r. – dofinansowanie w kwocie                    
799,99 zł. 
 
- Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy – organizacja otrzymała wsparcie finansowe na 
publikację tomu 38 periodyku pt. „Szkice Legnickie”, w kwocie 1000 zł; 
 

W roku 2017 kontynuowano współpracę z Sekretarzem Rady Powiatowej Zrzeszenia  
Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Legnicy panią Grażyną Jóźwik, w ramach programu pn. 
„Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”. Na realizację zadania 
przeznaczono kwotę  6.000,00 zł. 

Głównym celem „Programu” było: 

1) zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wolnym czasie; 
2) wzbogacenie oferty działań sportowo – rekreacyjnych służących przeciwdziałaniu 

patologiom społecznym; 
3) kształtowanie nawyków aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu oraz zmiany 

stylu życia na sportowy; 
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4) zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych oraz powoływanie nowych jednostek. 

W oparciu o założenia „Programu” w roku 2017 zostały zrealizowane następujące 
przedsięwzięcia:  

1. Powiatowy Halowy turniej piłki nożnej chłopców do lat 13; 

2. Powiatowy turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży szkolnej; 

3. Eliminacje powiatowe w szachach indywidualnych; 

4. Eliminacje powiatowe Turnieju piłki nożnej dziewcząt i chłopców do lat 15  „PIŁKARSKA 
KADRA CZEKA”; 

5. Powiatowe Wiosenne Biegi Przełajowe; 

6. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców do lat 13 „ORLIK 2017”; 

7. Turniej piłki nożnej PUCHAR LATA - ORLIK 2017” – eliminacje strefowe do 
Dolnośląskich Igrzysk LZS i mieszkańców Wsi, 

8. Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe; 

9. Powiatowe rozgrywki warcabowe; 

10. Powiatowy turniej piłki siatkowej; 

11. Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców do lat 15; 

12. Turniej   halowy   piłki   nożnej  chłopców  do   lat   15  –  eliminacje   strefowe do 
Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi 

    

Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie Powiat Legnicki współpracuje także z osobami prawnymi                           
i jednostkami organizacyjnymi, działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa                  
do Kościoła Katolickiego i innych kościołów oraz związków wyznaniowych. Podmioty te nie                 
są organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy, ale mogą prowadzić działalność 
pożytku publicznego i w przypadkach określonych ustawą stosuje się wobec nich przepisy 
dotyczące organizacji pozarządowych.   

W oparciu o zapisy uchwały Rady Powiatu Legnickiego w sprawie określenia zasad                    
i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w roku 2017 Rada Powiatu Legnickiego udzieliła 
dotacji: 

  
Gminie Prochowice, w kwocie 15.000,00 zł na przeprowadzenie remontu                                    

i konserwacji w budynku kaplicy cmentarnej przy ul. Wrocławskiej w Prochowicach                    
w ramach prac konserwatorskich i restauratorskich. 
 
 

 
IV. Pozafinansowe formy współpracy z Trzecim Sektorem realizowane były przede     
wszystkim w zakresie: 

1.  informacyjnym, poprzez: 

-     konsultowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy                            
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, a także innych aktów prawa miejscowego w zakresie realizacji zadań publicznych 
powiatu, które mogą być realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

-     umieszczanie na stronach internetowych informacji o zadaniach publicznych, które będą 
realizowane przez organizacje pozarządowe, o ogłaszanych konkursach ofert na realizację 
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zadań publicznych, o wynikach rozpatrzenia ofert, jak również informacji przekazywanych przez 
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego; 

-     promocję organizacji pozarządowych współpracujących w różnych formach z powiatem; 

2. w innych formach pozafinansowych, m. in.: 

-     pomoc w udostępnianiu sal i potrzebnych urządzeń do przeprowadzenia spotkań i zebrań 
organizacji współpracujących z powiatem m. in. Związkowi Sybiraków - Koło w Legnicy, 
Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów.  

- użyczanie, bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali w budynkach będących 
własnością powiatu m. in. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy, 
Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe, Związkowi Kombatantów RP,  
Powiatowemu Związkowi  Straży Pożarnej, Fundacji  Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki 
,,FOPIT – GOBI’’, Stowarzyszeniu  ,,Dzieci Wojny’’,  Stowarzyszeniu Inżynierów , Techników                   
i Mechaników Polskich. 

Współpraca Powiatu Legnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach 
pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności. Realizowana była zarówno w formie 
wspierania realizacji zadań publicznych, jak i w formach pozafinansowych.  
 
 
V. Stowarzyszenia działające na terenie powiatu legnickiego  

 
1. W 2017 roku na terenie powiatu legnickiego działało:  
- 98  stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, mających siedzibę na 
terenie powiatu legnickiego,  
- 79 stowarzyszeń kultury fizycznej (kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe) wpisanych do 
rejestru prowadzonego przez Starostę Legnickiego,  
- 16 fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, mających siedzibę na terenie 
powiatu legnickiego,  
-  12 stowarzyszeń zwykłych, mających siedzibę w powiecie legnickim,   
- 22 Ochotniczych Straży Pożarnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
działających na terenie powiatu legnickiego. 
 

W roku 2017 do rejestru Stowarzyszeń posiadających wpis do KRS dopisano                       
3 podmioty, natomiast do rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Starostę Legnickiego 
dopisano 4 podmioty (2 stowarzyszenie zwykłe, oraz  2 kluby sportowe). W porównaniu                         
z rokiem 2017 zwiększyła się także liczba działających na terenie powiatu legnickiego fundacji -  
o 4 organizacje. 

 
 

VI. Mierniki efektywności realizacji Programu   
 
1. Zarząd Powiatu Legnickiego ogłosił pięć otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
turystyki i krajoznawstwa, kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, 
rehabilitacji społecznej.  

2. Liczba ofert, które wpłynęły od podmiotów biorących udział w konkursach: 

• na konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego  wpłynęło 
5 ofert i wszystkie zostały przyjęte do dofinansowania, 

•  na konkurs z zakresu kultury fizycznej wpłynęło 7 ofert, z czego 6 zostało przyjętych do 
dofinansowania, 
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• na  konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa wpłynęły 2 oferty i wszystkie  zostały przyjęte 
do dofinansowania, 

•  na konkurs z zakresu promocji i ochrony zdrowia wpłynęły 2 oferty, z czego 1 została przyjęta 
do dofinansowania, 

•  na konkurs z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej – wpłynęło 5 ofert, z czego 
4 zostały przyjęte do dofinansowania. 

3.  Liczba umów z otwartych konkursów ofert, zawartych z podmiotami realizującymi zadania 
publiczne: 

• w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podpisano                      
5 umów, 

• w  zakresie kultury fizycznej podpisano 6 umów, 

• w zakresie turystyki i krajoznawstwa podpisano 2 umowy, 

• w  zakresie promocji i ochrony zdrowia podpisano 1 umowę, 

• w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej podpisano 4 umowy. 

 

Podpisano dwie umowy w trybie pozakonkursowym. Na podstawie ofert złożonych przez 
organizację  pozarządową  organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając 
celowość realizacji tych zadań, zlecił organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych 
o charakterze lokalnym z  pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a wymienionej 
ustawy. Dofinansowanie otrzymały następujące podmioty: 

• Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach – na realizację 
zadania pn.: „Rowerem i pieszo poznajemy naszą gminę”– w kwocie: 2.150.00 złotych; 
 
• Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” z siedzibą w Legnicy – na realizację zadania pn.: 
XX Edycja Akcji Letniej Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi 
Dolnośląskiej – w kwocie: 4.100,00 złotych; 
 

 

4. Liczba osób, które były adresatami (beneficjentami) działań publicznych realizowanych przez 
podmioty realizujące zadania programu: 

Lp. Podmiot realizujący zadanie Nazwa zadania 
Liczba 

adresatów 

 

1. 

Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły 
Sportowe” 

„Powiatowe Igrzyska LZS i Mieszkańców 
Wsi” 

ok. 800 osób 

2. 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Diecezji Legnickiej 

Koło Parafialne przy Parafii                                       
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła                           

z siedzibą w Chojnowie 

„Moje, twoje, nasze miejsce 
w świecie – rok 2017” 

około 100 osób 

3. 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna                      

im. Św. Jana Pawła II w Legnicy 
 

Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu 
problemów życiowych -poradnictwo rodzinne 

– Prowadzenie Specjalistycznej Poradni 
Rodzinnej im. św. Jana Pawła II 

400 osób 

 

4. 

 

Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku 
 

XIV Turniej w kręgle mieszkańców Domów 
Pomocy Społecznej 

200 osób 

4. 

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne 
Polska – Dolnośląskie z siedzibą w Jeleniej  

Górze 

 

Prowadzenie zajęć sportowych dla osób                       
z niepełnosprawnością intelektualną – 

zawodników Klubu olimpiad specjalnych 
„Anna” Legnickie Pole 

 

35 osób 
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6. 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”               
z siedzibą w Chojnowie 

 

„Świat rękodzieła - krok po kroku z wikliną 
papierową. Warsztaty pracy ze specjalistą” 

 
45 osób 

7. 
Stowarzyszenie Śpiewacze Męski Chór 

„Dnia Jednego” z siedzibą w Prochowicach 
 

„15 lat minęło – urodziny Chóru Dnia 
Jednego” 

 
ok. 250 osób 

8. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”               

z siedzibą w Chojnowie 
 

Zdrowie na talerzu – zasady właściwego                           
i zbilansowanego żywienia u dorosłych 

45 osób 

9. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”               

z siedzibą w Chojnowie 
 

Zajęcia rekreacyjno-sportowe „Kosztowanie 
uroków życia w Kunicach i Zamienicach” 

45 osób 

10. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 

Miejski Legnica 
Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia 

Dziecka 
ok. 1000 osób 

11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Miejski Legnica 

Konkurs plastyczny i literacki „Św. Jan Paweł 
II wśród dzieci świata” 

 
ok. 100 osób 

12. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Prochowicach 

„Rowerem i pieszo poznajemy naszą gminę” ok. 300 osób 

 

13. 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”               

z siedzibą w Chojnowie 

„W kontakcie z naturą” – Dolina Czarnej 
Wody 

45 osób 

14. Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”      z 
siedzibą w Legnicy 

XX Edycja Akcji Letniej „Dzieci z Kresów 
Wschodnich Gośćmi  Piastowskiej Ziemi 

Dolnośląskiej” 

 

30 osób 

15. Stowarzyszenie „Kolejarz” z siedzibą                  
w Siedliskach 

III edycja Ogólnopolskich Biegów „Kolej na 
Bieg” 

219 osób 

16. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Miejski Legnica 

„Kolonie letnie TPD Legnica dla dzieci 
młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu 

legnickiego” 

25 osób 

17. 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”               
z siedzibą w Chojnowie 

Śladami historii. Wspomnienie Bitwy pod 
Legnicą. 

45 osób 

18. Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku 
 

XVIII Wielka biesiada 500 osób 

19. Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku 
 

Wigilia 150 osób 

20 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Miejski Legnica 

Konkurs na najpiękniejszą szopkę 
bożonarodzeniową i stroik świąteczny 

ok. 140 osób 

 

Reasumując, ogłoszono 5 otwartych konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych                    
z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, 
turystyki i krajoznawstwa, promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, rehabilitacji 
społecznej. 
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Realizując zapisy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
przyjęto do finansowania 2 oferty realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego 
konkursu ofert. 

Podpisano 20 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017r. 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” 
Zarząd Powiatu Legnickiego jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu Legnickiego do dnia 
31 maja 2018r. i opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej,                         
w zakładce organizacje pozarządowe. 

 
 


