Załącznik do Uchwały Nr 44/1101/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 14 maja 2019 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2018 roku

Rzeszów, dnia 14 maja 2019 r.
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Program

współpracy

Samorządu

Województwa

Podkarpackiego

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018 jest dokumentem, który określał cele, zasady, formy,
oraz obszary wzajemnej współpracy samorządu województwa i organizacji
pozarządowych.

Obowiązek

corocznego

uchwalenia,

po

konsultacjach

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika z art. 5a
pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.).
Program

Współpracy

Województwa

Podkarpackiego

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2018 został przyjęty przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą
Nr XLVI/771/17 z dnia 27 listopada 2017 r. Dokument został przygotowany przez
Oddział współpracy z samorządami i organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu
Marszałkowskiego,

departamenty

koordynujące

współpracę

z

organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Zgodnie z zasadą partnerstwa projekt Programu współpracy został poddany
konsultacjom

społecznym

wśród

organizacji

pozarządowych.

Do

udziału

w konsultacjach, które trwały od 25 października do 6 listopada 2017 roku zostały
zaproszone

organizacje

pozarządowe

działające

na

terenie

Województwa

Podkarpackiego.
Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronach www.bip.podkarpackie.pl oraz
www.podkarpackie.pl. Zainteresowane organizacje mogły przekazać swoje uwagi na
formularzu, dostarczając go osobiście do siedziby Urzędu, za pomocą poczty
elektronicznej lub pocztą tradycyjną.
Wpłynęły 2 formularze z uwagami, złożone przez Stowarzyszenie „EKOSKOP” oraz
Stowarzyszenie Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy.
Organizacje zgłosiły 6 uwag merytorycznych oraz 105 uwag redakcyjnych,
stylistycznych i interpunkcyjnych. Spośród uwag merytorycznych 5 zostało
uwzględnionych, 1 została uwzględniona częściowo. Uwzględnione zostały wszystkie
uwagi redakcyjne.
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Stosownie do zapisów Programu Oddział współpracy z samorządami
i organizacjami Kancelarii Zarządu przygotowuje sprawozdanie z realizacji Programu,
które zostaje przedłożone Zarządowi Województwa Podkarpackiego. Zarząd
Województwa w terminie do 31 maja 2019 przedłoży Sejmikowi Województwa
Podkarpackiego sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu
Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 oraz opublikuje
sprawozdanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach:
1. solidarności – rozumianej w szczególności, jako zasada inspirująca
gospodarowanie i życie społeczne oraz jako zasada ładu społecznego
w zakresie gospodarowania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
będących

rzeczywistym

społecznego,

dla

czynnikiem

tworzenia

sprawczym

spójności

dla

społecznej

rozwoju

oraz

dla

kapitału
trwałego

i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego;
2. pomocniczości (subsydiarności) – rozumianej w szczególności, jako naturalne
prawo społeczności lokalnej do samodecydowania oraz samodzielnej realizacji
zadań uznanych przez nią za istotne, Samorząd Województwa przekazuje
swoje zadania organizacjom pozarządowym, jeśli są one na to gotowe,
wycofując się z bezpośredniej ich realizacji; Samorząd Województwa
i organizacje pozarządowe nie powinny ingerować w rozwiązywanie problemów
społecznych, jeśli mieszkańcy sami mogą sobie z nimi poradzić;
3. suwerenności stron – rozumianej w szczególności, jako niezbywalne prawo
podmiotów

Programu

do

niezależności

względem

władzy

publicznej

przejawiającej się samodzielnym i nieskrępowanym prawem określania
problemów stojących przed społecznością lokalną oraz poszukiwaniem
optymalnych dla tej społeczności możliwości ich rozwiązania;
4. partnerstwa – rozumianej w szczególności, jako fundament współpracy
równych i niezależnych podmiotów w zakresie definiowania problemów
społeczności lokalnej oraz poszukiwania najlepszych modeli ich rozwiązania;
5. efektywności – rozumianej w szczególności, jako dążenie obu sektorów:
pozarządowego i administracji samorządowej do maksymalizacji korzyści
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mieszkanek i mieszkańców z realizowanych wspólnie zadań publicznych oraz
wymóg rzetelności i jakości wykonania zadania przez podmioty Programu,
a także prawidłowe
6. uczciwej konkurencji - umożliwienie konkurencji pomiędzy podmiotami
Programu, a jednostkami publicznymi, które mogą występować o dotacje na
równych prawach;
7. jawności - zgodnie z którą organy Województwa udostępniają podmiotom
Programu informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w
których możliwa jest współpraca z tymi podmiotami oraz o kosztach realizacji
zadań

publicznych

już

prowadzonych

przez

jednostki

podległe

lub

nadzorowane przez organy Województwa wraz z informacją o sposobie
obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami
realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby;
8. legalności – w myśl której wszelkie działania organów Województwa oraz
podmiotów Programu odbywają się w granicach i na podstawie przepisów
prawa.
Celem głównym Programu jest zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji
Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego.
Dla realizacji celu nadrzędnego wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich:
− zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych,
służące lepszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych i poprawie życia
mieszkańców;
− wzmocnienie

potencjału

ludzkiego,

organizacyjnego,

wizerunkowego

i kooperacyjnego sektora pozarządowego na Podkarpaciu, służące lepszej
realizacji zadań publicznych i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego;
− rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego (rad pożytku
publicznego, konsultacji aktów normatywnych) służące zwiększeniu wpływu
podmiotów Programu na sprawy publiczne w regionie;
− rozwój współpracy pomiędzy administracją samorządową wszystkich szczebli
na Podkarpaciu, a sektorem pozarządowym, służący efektywniejszej realizacji
polityki rozwoju Województwa.
Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań o charakterze regionalnym,
z zakresu:
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− pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
− działalności charytatywnej;
− podtrzymywania

i

upowszechniania

tradycji

narodowej,

pielęgnowania

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
− działalności na rzecz mniejszości narodowych;
− ochrony i promocji zdrowia;
− działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
− promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wsparcie i aktywizacja osób po 50 roku
życia;
− upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn;
− działalności

wspomagającej

rozwój

gospodarczy,

w

tym

rozwój

przedsiębiorczości;
− działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
− nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
− krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
− kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
− upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
− ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
− porządku i bezpieczeństwa publicznego;
− upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
− upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
− działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
− promocji i organizacji wolontariatu;
− przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
− działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
− działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
− rozwoju potencjału podmiotów Programu przez podniesienie jakości III sektora
ze szczególnym uwzględnieniem pisania i rozliczania projektów, działalności
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wspomagającej

technicznie,

szkoleniowo,

informacyjnie

lub

finansowo

podmioty Programu.
Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu w 2018 roku odbywała
się w formie finansowej i niefinansowej.
Współpraca
Podkarpackiego

z

o

charakterze

organizacjami

finansowym
pozarządowymi

Samorządu
oraz

Województwa

innymi

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań
publicznych w formie ich wspierania, oraz powierzania wraz z udzieleniem dotacji na
ich realizację.
Poniżej zaprezentowane są informacje dotyczące współpracy finansowej
Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji
zadań publicznych, zleconych podmiotom trzeciego sektora przez samorząd.
Informacje zostały przygotowane w oparciu o wskaźniki z § 17 Programu współpracy
na rok 2018.
Dane przedstawiają się następująco:
1) liczba zadań publicznych realizowanych z udziałem podmiotów Programu
wyniosła: 234
2) udział procentowy środków wydatkowanych na realizację zadań publicznych
realizowanych z udziałem podmiotów Programu wyniósł: 101,03%
3) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
zgodnie z art. 13 ustawy wyniosła: 18
4) liczba otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych
na wniosek podmiotów Programu wyniosła: 0
5) liczba ofert złożonych przez podmioty Programu do otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych wyniosła: 439
6) liczba podmiotów Programu, które zwróciły się do Województwa o wsparcie lub
powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów
ofert wyniosła: 60
7) liczba

umów

podpisanych

z

podmiotami

Programu,

które

otrzymały

dofinansowanie z budżetu Województwa oraz dostępnych funduszy krajowych
i europejskich na realizacje zadań publicznych wyniosła: 234
8) wysokość środków finansowych przyznanych podmiotom Programu na realizację
zadań publicznych w danym roku budżetowym z podziałem na tryb konkursowy
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i

pozakonkursowy

wyniosła:

tryb

konkursowy

–

5 743 003,62

zł,

tryb pozakonkursowy – 76 833,48 zł
9) wysokość środków finansowych, o które zwróciły się podmioty Programu na
realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym z podziałem na tryb
konkursowy i pozakonkursowy wynosiła: tryb konkursowy – 9 899 244,74 zł,
tryb pozakonkursowy : 472 333,48 zł
10) wysokość wkładu własnego w zadaniach wspartych przez Samorząd
Województwa wyniosła: 3 012 376,94 zł
11) liczba

ofert

odrzuconych

ze

względów

formalnych

oraz

nieobjętych

dofinasowaniem z innych przyczyn wyniosła: 20
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Współpraca
Podkarpackiego

o

charakterze

z

organizacjami

niefinansowym

Samorządu

pozarządowymi

oraz

Województwa

innymi

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała przede wszystkim na:
a. udzielaniu w miarę możliwości przez Samorząd Województwa wsparcia
pozafinansowego dla podmiotów Programu w postaci: użyczenia sprzętu
i bezpłatnego udostępniania sal Urzędu;
honorowym

b. obejmowaniu
Podkarpackiego

lub

patronatem

Przewodniczącego

Marszałka

Województwa

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego przedsięwzięć realizowanych przez podmioty Programu;
c. organizowaniu otwartych spotkań przedstawicieli podmiotów Programu
z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego;
d. organizowaniu otwartych spotkań dla przedstawicieli podmiotów Programu
dotyczących otwartych konkursów ofert;
e. udzielaniu

organizacjom

pozarządowym

informacji

o

możliwościach

uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w formie konsultacji
bezpośrednich, rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej
i pisemnej. Sieć Punktów Informacyjnych organizuje konferencje i spotkania
informacyjne,

w

których

biorą

udział

przedstawiciele

organizacji

pozarządowych.
f. udziale

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych

w

pracach

Podkarpackiego Forum Terytorialnego, stanowiącego ciało opiniodawczokonsultacyjne, służące dyskusji strategicznej na temat celów, kierunków
i efektów polityki regionalnej oraz wymianie informacji i doświadczeń
pomiędzy kluczowymi podmiotami tej polityki. Ponadto uczestniczyli
w tworzeniu kluczowych dokumentów strategicznych tj. Strategia Rozwoju
Województwa

w

ramach

powołanych

przez

Zarząd

Województwa

Podkarpackiego grup roboczych oraz w trakcie konsultacji społecznych,
g. udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach Komitetu
Monitorującego

Regionalny

Program

Operacyjny

Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020,
h. konsultacjach

projektów

aktów

prawa

miejscowego

w

dziedzinach

dotyczących działalności statutowej podmiotów Programu
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Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018 jest dokumentem podsumowującym
kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Wejście w życie w dniu 12 marca 2010 r. nowelizacji ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie m.in. otworzyło możliwość powołania wojewódzkich rad
działalności pożytku publicznego, szerszego konsultowania aktów prawa miejscowego
podejmowanych w sferze działalności pożytku publicznego, stworzyło również
możliwość

włączania

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych

do

komisji

konkursowych w procesie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
Spodziewać się zatem należy, że w kolejnych latach współpraca nadal będzie się
rozwijać i stawać się będzie coraz bogatsza.
Realizacja Programu w roku 2018 przyczyniła się do nadania większego
znaczenia inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora organizacji pozarządowych,
tworząc warunki dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pozwoliła na kontynuację
współpracy

z

silnymi,

kompetentnymi

i

sprawnymi

organizacjami,

z którymi samorząd od wielu lat realizuje wspólne zadania w wielu sferach życia
społecznego.
Pomimo ograniczonych w stosunku do potrzeb organizacji pozarządowych
możliwości współpracy finansowej, dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania
partnerów, tak po stronie samorządu województwa, jak i po stronie sektora
pozarządowego w kolejnym roku współpracy udało się wspierać i realizować inicjatywy
obywatelskie tworząc warunki dla rozwoju instytucji społecznych i dialogu
obywatelskiego. Wynikiem tego wysokiego zaangażowania jest poszerzająca się skala
współdziałania partnerów samorządowych i społecznych dla dobra mieszkańców
Podkarpacia.
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