
Sprawozdanie z realizacji „Rocznego program współpracy Powiatu Wielickiego 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

poŜytku publicznego w 2009 r. na terenie Powiatu Wielickiego". 
 

 
1. Ogłoszenie i przeprowadzenie drugiej edycji otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań z dziedziny: kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki  
i wypoczynku, ochrony zdrowia.  
Kwoty dofinansowania na poszczególne rodzaje zadań: 

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; podtrzymywanie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i  kulturowej;    nauka,    edukacja,    oświata   i wychowanie  – 
łącznie 64 000,00 zł. 

     -    ochrona zdrowia – łącznie 3 000,00 
- turystyka i wypoczynek dzieci i młodzieŜy  –  łącznie 26 000,00 zł.  
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –  łącznie 77 000,00 zł. 

• Zorganizowanie w dniu 26.02.2009 r. spotkanie informacyjne na temat 
warunków uczestnictwa konkursu, podczas którego uprawnione do udziału 
w konkursie podmioty miały moŜliwość uzyskania konsultacji i wyjaśnień 
wątpliwości dotyczących ofert własnych. 

• Dodatkowo kaŜdy zainteresowany podmiot mógł skorzystać w okresie 
składania ofert z indywidualnych konsultacji udzielanych przez 
koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie 
Powiatu wielickiego. 

• Zarząd Powiatu Wielickiego zawarł  z podmiotami wymienionymi w art. 3 
udpp - 61 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 
Wielickiego w 2009 r.  Dwie organizacje rozwiązały umowy i nie 
zrealizowały zadań. Jedna z organizacji, po przyznaniu na realizację 3 
zadań, kwot mniejszych niŜ wnioskowane – nie podpisała umowy i nie 
przystąpiła do realizacji zadań. 

 
Wykaz zawartych umów na realizację zadań w 2009 r. 

 
Gmina Niepołomice 

 
L.p Nazwa podmiotu Ilość zawartych 

umów 
Ogólna kwota 

przyznanej dotacji 
1 Centrum Kultury 4 8 000,00 
2 „Dziecięce marzenia” 1 6 500,00 
3 Fundacja ruchu i promocji 

zdrowia 
 
2 

 
6 700,00 

4 Stowarzyszenie propagujące 
idee kazimierzowskie 

 
3 

 
3 500,00 

5 Muzeum w Niepołomicach 1 2 000,00 
6 OSP Wola Batorska 1 2 000,00 
7 MKS „SPATAKUS” 6 17 900,00 
8 Ognisko TKKF MOA 1 2 700,00 
9 UKS „WOLA” Zabierzów 

Bocheński 
 
1 

 
4 800,00 

Razem 20 54 100,00 
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    Gmina Gdów 
 

L.p Nazwa podmiotu Ilość zawartych 
umów 

Ogólna kwota 
przyznanej dotacji 

1 Centrum Kultury 1 2 500,00 
2 Fundacja Osób 

Niepełnosprawnych 
 
1 

 
4 500,00 

3 Gminny Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych 

 
1 

 
5 000,00 

4 OSP Gdów 1 2 500,0 
5 Stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju wsi Nieznanowice 
 
1 

 
2 000,00 

6 Stowarzyszenie przyjaciół 
ziemi gdowskiej 

 
1 

  
2 000,00 

7 UKS „ROKICIE” 2 3 500,00 
Razem 8 22 000,00 
 

Gmina Wieliczka 
 

L.p Nazwa podmiotu Ilość zawartych 
umów 

Ogólna kwota 
przyznanej dotacji 

1 CK i T 1 4 500,00 
2 MKS  KUNG FU 1 10 000,00 
3 LKS „CZARNOCHOWICE” 4 9 000,00 
4 LKS „STRAśAK” w Kokotowie  

1 
 

2 000,00 
5 MKS przy MOS 1 3 400,00 
6 OSP w Kokotowie 1 2 000,00 
7 OSP  w  Zabawie 2 8 000,00 
8 Parafia św. Franciszka 1 7 000,00 
9 Stowarzyszenie Przyjaciół i 

Mieszkańców Osiedla 
Bogucice 

 
1 

 
2 000,00 

10 T.S. „Wieliczanka” 1 7 000,00 
11 UKS  „REGIS” 3 9 000,00 

Razem 17 63 900,00 
 
     Gmina Kłaj 

 
L.p Nazwa podmiotu Ilość zawartych 

umów 
Ogólna kwota 

przyznanej dotacji 
1 LKS „WOLNI” 1 1 300,00 
2 Stowarzyszenie Wsi 

Targowisko 
 
1 

 
2 000,00 

3 UKS „ALFA” w Szarowie 4 11 000,00 
    

Razem 6 14 300,00 
 
     Gmina Biskupice 
 

L.p Nazwa podmiotu Ilość zawartych 
umów 

Ogólna kwota 
przyznanej dotacji 

1 UKS „SŁAWKOWICE” 6 7 200,00 
2 Galicyjski Pakt Samorządowy 

„KOMPAS” 
 
4 

 
8 500,00 

Razem 10 15 700,00 
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2. W celu opracowania „Rocznego program współpracy Powiatu Wielickiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  
poŜytku publicznego w 2010 r. na terenie Powiatu Wielickiego" ogłoszono  
w okresie od: 31 sierpnia 2009 r.  do  30 września 2009 r. na stronie internetowej 
Powiatu Wielickiego konsultacje społeczne projektu Programu. Dodatkowo projekt 
programu wysłano do wielickich organizacji pozarządowych e:mailem z prośbą  
o zgłaszanie uwag i propozycji.  
Konsultacje zakończyły się w dniu 01.10.2010 na spotkaniu z organizacjami 
pozarządowymi, które nie wniosły Ŝadnych uwag do projektu Programu. 
 

3. Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego w Wieliczce umieszcza na portalu 
internetowym informacje o mających się odbyć sesjach Rady Powiatu Wielickiego, 
na które zapraszane są wszystkie zainteresowane osoby, w tym przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. 

 
4. W składzie Rady Powiatu Wielickiego znajdują się przedstawiciele organizacji 

pozarządowych i mają oni moŜliwość uczestniczenia w dyskusji i w procesie 
podejmowania uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem 
działalności tych organizacji. 

 
 
5. W Powiecie Wielickim działa Powiatowa Komisja Konsultacyjna Działalności 

PoŜytku Publicznego – organ doradczy i opiniotwórczy, która odbyła 5 spotkań 
wyraŜając opinie na temat m.in. „Rocznego program współpracy Powiatu 
Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność” oraz ofert złoŜonych na otwarty konkurs ofert w 2009 r. 

6. Utworzono na stronie internetowej Powiatu Wielickiego – portal organizacji 
pozarządowych, umoŜliwiając tym samym organizacjom z terenu powiatu do 
promocji swojej działalności. Dodatkowo na portalu umieszczano informacje  
o organizowanych przez Powiat Wielicki szkoleniach i spotkaniach 
konsultacyjnych. 

 
7. Rozsyłano drogą e:mailową informacje o moŜliwości pozyskiwania środków 

finansowych z róŜnych źródeł zewnętrznych. 
 

 
8. Na wniosek zainteresowanych organizacji – udzielano rekomendacji niezbędnych 

do aplikowania o środki finansowe z innych źródeł. 
 
9. Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Starostwa 

Powiatowego w Wieliczce skontrolował realizację 9 zadań dofinansowanych ze 
środków Powiatu Wielickiego w otwartym konkursie ofert. 

10. Zgłoszono do konkursu: Kryształy soli” – ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego – Fundację Osób Niepełnosprawnych z Podolan 

11.  Zorganizowanie przez Powiat Wielicki w dniu 17 października 2009 r. – szkolenia 
w Starostwie Powiatowym w Wieliczce pt: „Jak skutecznie pozyskać środki  na 
działalność stowarzyszenia lub fundacji? – czyli podstawy fundraisingu - droga do 
skutecznego pozyskiwania funduszy”. 

12. Nawiązanie współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Klubu Ekologicznego  
w sprawie realizacji projektu: Przyjazne i skuteczne dla NGO’s fundusze 
zewnętrzne  - pozarządowy WatchDog w wybranych regionach Południowej Polski” 
– rozesłanie wiadomości e:mailem o projekcie oraz przekazanie wielickim  
NGO-som ulotek informacyjnych. 
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13.  Udzielenie pomocy przy rekrutacji na bezpłatne szkolenia oraz dyŜury doradców 

dla organizacji pozarządowych, które  zorganizowane były przez FRDL Małopolski 
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w ramach projektu Małopolski 
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krakowie. Szkolenia odbyły się 
w 4 i 24 października 2009 r. w Wieliczce. 

 
 
14. Umieszczenie na stronie internetowej Starostwa i rozesłanie do NGO-ów informacji  

z Fundacji bł. Anieli Salawy o otwarciu w Woli Batorskiej dziennego punktu 
pomocy dla osób z SM 

 
15. Podpisanie przez Zarząd Powiatu  Wielickiego umowy o współpracy z Fundacją 

Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa na realizację projektu: Sieci 
Małopolskich Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych w powiecie: 
krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim oraz 
mieście Krakowie. 

 
 

16.  Zorganizowanie w dniu 18 września 209 r. wspólnie  z UMiG Wieliczka i Fundacją 
BIS z Krakowa spotkania z NGO na temat federalizacji wielickich NGO: „Jak lepiej 
współpracować lokalnie” 

 
17. Podjęcie przez Powiat Wielicki współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych 

z Krakowa w projekcie: Szkoła Aktywnych w Integracji dla: przedstawicieli 
lokalnych organizacji pozarządowych (członków, współpracowników, 
wolontariuszy) działających w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, rozumianych jako: wsparcie dla młodzieŜy, rodzin ze 
środowisk ubogich lub zagroŜonych patologią, osób wychodzących z nałogów, 
długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, matek powracających na rynek 
pracy po urlopie macierzyńskim, osób opuszczających zakłady karne, osób 
powyŜej 50 roku Ŝycia, mniejszości etnicznych itp… Udział w zintegrowanym cyklu 
Szkoły Aktywnych w Integracji pozwolił uczestnikom na rozwinięcie umiejętności 
zarządzania i rozwoju ich organizacji pozarządowej oraz wzmocnienie świadomości 
znaczenia działalności organizacji w środowisku lokalnym. 

 
 
18. Zorganizowanie w dniu 10 lipca 2009 r. spotkania informacyjnego dotyczącego 

moŜliwości wykorzystania wsparcia finansowego konkursów: „Inicjatywy lokalne 
na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” 
(POKL 6.3); ”Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” (POKL 7.3); 
„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich+ (POKL 9.5). 
Organizatorami spotkania byli: Starostwo Powiatowe w Wieliczce i Regionalny 
Ośrodek EFS w Krakowie działający w ramach Małopolskiego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego i Administracji w Krakowie (MISTIA). 

 
19. Podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” – 

pomoc przy rekrutacji kandydatów do projektu „Tworzenie sieci porozumień 
organizacji pozarządowych o charakterze horyzontalnym i terytorialnym na terenie  
3 województw: lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego”. Spotkanie 
informacyjno –szkoleniowe odbyło się  w dniu  19 kwietnia 2009 r. na Zamku 
śupnym w Wieliczce. 

 
20. Podjęcie współpracy z MOWOP w Krakowie (Małopolski Ośrodek Wsparcia 

Organizacji Pozarządowych – rozesłanie informacji o spotkaniu dyskusyjnym  
w dniu 21 października 2009r. w Małopolskim Instytucie Samorządu 
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Terytorialnego i Administracji (MISTiA) w Krakowie przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z terenu Małopolski na temat "Problemów wynikających ze statusu 
organizacji poŜytku publicznego". Spotkanie - realizowane w ramach projektu 
Małopolski Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krakowie - słuŜyło z 
jednej strony wymianie doświadczeń w tym zakresie, z drugiej była to moŜliwość 
skonsultowania problemów z przedstawicielami Małopolskiej Rady PoŜytku 
Publicznego - zespołu opiniodawczo - doradczego i pomocniczego samorządu 
województwa. 

 
21. Zorganizowanie 17 maja 2009 w Tomaszkowicach wspólnie z Fundacją Biuro 

Inicjatyw Społecznych Krakowa oraz organizacjami pozarządowymi z Powiatu 
Wielickiego: Święta Organizacji Pozarządowych. 

 

22. Starostwo Powiatowe wzięło udział w zainicjowanej przez Województwo 
Małopolskie kampanii 1% dla organizacji poŜytku publicznego w Małopolsce: 
"Zostaw uśmiech w Małopolsce - 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji 
poŜytku publicznego". W kampanię zaangaŜowała się ponad połowa jednostek 
samorządu terytorialnego z Małopolski – 108 miast, gmin i powiatów. Obok nich  
w kampanii uczestniczyła Izba Skarbowa w Krakowie i wszystkie małopolskie 
Urzędy Skarbowe. Kampania "1% dla organizacji poŜytku publicznego w 
Małopolsce" miała na celu popularyzowanie i promowanie idei odpisu 1% 
naleŜnego podatku na rzecz organizacji poŜytku publicznego w Małopolsce, a 
przede wszystkim zachęcić do tego jak największą liczbę małopolskich 
podatników, w tym samorządowców i pracowników jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 

23. Promowanie działalności wielickich organizacji pozarządowych poza granicami 
kraju poprzez: 

• udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w wyjazdach  
władz Powiatu Wielickiego  w  imprezach międzynarodowych:  „Święto 
Flagi Polskiej” konsulacie  w Monachium w maju 2009. Władzom Powiatu 
towarzyszyły: Koła Gospodyń Wiejskich z  Gminnego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdowie, Niepołomickie Bractwo Rycerskie 
oraz orkiestra z Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w  Podstolicach. 

• zorganizowanie wspólnie z władzami powiatu monachijskiego, powiatu 
myślenickiego i władzami powiatu krakowskiego wystawy artystycznej  
w Krzeszowicach pt. „Kobieta w sztuce”, w której wzięły udział grupy 
artystyczne działające przy Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce, 

• straŜacy z OSP w Pierzchowie oraz Niewiarowie wzięli udział w październiku 
2009 r. w zawodach młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych w Monachium  
a OSP w Niepołomicach – w zawodach doskonalących umiejętności 
prowadzenia akcji poŜarniczych.  

 

 

 
 
Wieliczka, dnia 11 lutego 2010 r. 
Opracowała: Joanna Boduch 


