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I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Ilekroć w niniejszym sprawozdaniu mówi się o: 
1. Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski; 
2. stronie powiatowej – należy przez to rozumieć stronę internetową Starostwa 

Powiatowego znajdującą się pod adresem: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl; 
3. BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu dostępny  

na stronie www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl; 
4. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.); 
5. działalności pożytku publicznego – działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez 

organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 
ustawy;  

6. Programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, na 2017 rok.”; 

7. organizacji – należy przez to rozumieć podmioty Programu, tj.: organizacje 
pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy, w tym fundacje i stowarzyszenia  
oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,  których ustawa nie uznaje 
za organizacje pozarządowe, ale są one objęte regulacjami ustawy i mogą prowadzić 
działalność pożytku publicznego, tj.: 

1) podmioty kościelne: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,  

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
3) spółdzielnie socjalne, 
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.), które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników. 

8. zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ust. 1 
ustawy; 

9. konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarte konkursy ofert na realizację zadań 
publicznych dla organizacji, ogłoszonych zgodnie z art. 13 ustawy; 

10. dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz  
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077, z późn. zm.); 

11. inicjatywie lokalnej – jest to forma współpracy Powiatu z jego mieszkańcami, określona 
w art. 2 pkt 4 oraz w rozdz. 2a ustawy. 

 
 

  
 

 

http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/
http://www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/
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II. WPROWADZENIE  

 

Dokumentem określającym cele, zasady oraz formy współpracy Powiatu z organizacjami 
jest „Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 
2017 rok.”, podjęty Uchwałą Nr XIII/189/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  
z dnia 29 listopada 2016 r.  

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, 
nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, obowiązany jest przedłożyć organowi 
stanowiącemu oraz opublikować w BIP Powiatu sprawozdanie z realizacji Programu za rok 
poprzedni. 

Podmiotami Programu są, z jednej strony, organy samorządu powiatowego, a z drugiej 
organizacje prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu, 
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zdaniom tych organów.  
Organizacje współuczestniczą w kształtowaniu polityki Powiatu, w szczególności poprzez 
udział swoich przedstawicieli w: 

a) Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego;  
b) Powiatowej Społecznej Radzie dla Osób Niepełnosprawnych; 
c) Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. 
Celem nadrzędnym Programu jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców 

poprzez rozwijanie różnych form współpracy Powiatu z sektorem pozarządowym. 
Organizacje są ważnym partnerem dla Powiatu w realizacji jego zadań statutowych, gdyż 
znając potrzeby lokalne, mogą realizować je często skuteczniej i efektywniej. Aktywizacja 
działalności organizacji  była i jest czynnikiem scalającym społeczność lokalną włączając je  
w system demokracji lokalnej. W Programie określone zostały formy, zasady i zakres 
współpracy organów samorządowych Powiatu z organizacjami, a także sposoby określania 
priorytetowych zadań publicznych. Zadania zlecone przez Powiat organizacjom były 
realizowane w oparciu o możliwości finansowe Powiatu.   

Obszary współpracy Powiatu z organizacjami dotyczyły realizacji zadań publicznych 
określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu i miały 
formę finansową i pozafinansową, obejmując najczęściej następujące sfery pożytku 
publicznego: kulturę fizyczną i sport; pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym wspieranie 
rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; ochronę  
i promocję zdrowia; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; naukę, szkolnictwo wyższe, 
edukację, oświatę i wychowanie; działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego; ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego. 

Na terenie Powiatu w ewidencjach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe  
w Kędzierzynie-Koźlu, zarejestrowanych jest ok. 315 stowarzyszeń, z czego około połowa 
funkcjonuje aktywnie oraz 24 fundacje. 
Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej, zamieszczone są systematycznie aktualizowane: 
1) ewidencje: stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych, klubów 

sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują 
prowadzenia działalności gospodarczej; 
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2) rejestr stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym 
stowarzyszeń kultury fizycznej; 

3) wykaz fundacji; 
które stanowią bazę danych o organizacjach. 
Ww. ewidencje, rejestr i wykaz organizacji zarejestrowanych na terenie Powiatu znajdują się 
na stronie powiatowej w zakładce: STOWARZYSZENIA oraz w BIP Powiatu w zakładce 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, i stanowią bazę danych o organizacjach, która jest 
systematycznie uaktualniana. Rocznie powstaje ok. 8-10 różnych stowarzyszeń.  
Na podstawie analizy posiadanej dokumentacji wszystkich stowarzyszeń, z ogólnej liczby 
stowarzyszeń rejestrowych, zwykłych i sportowych mniej lub bardziej aktywnie działa około 
połowa wykazanych w ewidencji. 

Na stronie powiatowej w zakładce: STOWARZYSZENIA oraz w BIP Powiatu w zakładce 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE znajdują się także informacje o konkursach, druki  
i informacje dotyczące realizacji zadań publicznych, Uchwały Zarządu Powiatu i Rady 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wynikające ze współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podstrona przeznaczona dla Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów własnych Wydziału Promocji 
Starostwa Powiatowego, który od lutego 2014 roku w zakresie swych zadań ma m. in. 
opracowywanie Programu współpracy i sprawozdania z realizacji tego Programu.  
Informacje do sporządzenia sprawozdania otrzymano także z wydziałów  Starostwa 
Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu: Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia, Wydziału organizacyjnego, Wydziału Oświaty oraz 
jednostek organizacyjnych starostwa: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu 
Pomocy Społecznej w Sławięcicach oraz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży  
i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Koźlu.  

 

III. CHARAKTER FINANSOWY I POZAFINANSOWY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I WYDZIAŁÓW STAROSTWA POWIATOWEGO  

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W RAMACH REALIZACJI 

PRIORYTETOWYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH. 

 

1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO  

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU.  

W ramach działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Zdrowia współorganizował z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddziałem 
Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu następujące przedsięwzięcia: 
1) szkolenia w wymiarze 16-tu godzin przeprowadzone przez instruktorów PCK w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  potwierdzone świadectwem ukończenia  
z certyfikatem Unii Europejskiej. Przeszkolono 150 uczniów z 6 szkół ponadgimnazjalnych 
z terenu Powiatu. Szkolenia zostały sfinansowane ze środków promocji zdrowia Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia. 

2) Wspólnie z Oddziałem Rejonowym PCK zorganizowano Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. 
Zwycięskie zespoły uhonorowano pucharami i nagrodami ze środków Starostwa 
Powiatowego.  

Łączna kwota przeznaczona na współorganizację przedsięwzięć: 10.000,00 zł. 
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2. WYDZIAŁ PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU.  

Zarząd Powiatu, realizując priorytetowe zadania publiczne Programu na 2017 r., 
wspiera finansowo i pozafinansowo organizacje poprzez objęcie wydarzeń patronatem 
honorowym Starosty Powiatu, pokrycie części kosztów organizacyjnych – współorganizacji 
(zakup sprzętu sportowego, medali, pucharów, przekazanie gadżetów i materiałów 
promocyjnych Powiatu itp.), wydarzeń i imprez o charakterze sportowym i kulturalnym 
promujących Powiat oraz  uczestnictwo organizacji przy obchodach świąt państwowych i 
rocznic. 

Środki z budżetu Powiatu zaplanowane na finansowanie tych przedsięwzięć  
wydatkowane były w ramach: 

1) współorganizacji przedsięwzięć promocyjnych zatwierdzonych uchwałą Zarządu 
Powiatu, 

2) w uzasadnionych przypadkach na wniosek organizacji promujących Powiat. 
Szczegółowe zasady odnośnie współorganizacji wydarzeń, które mają także za 

zadanie wspieranie aktywności i inicjatyw podejmowanych przez organizacje, określa 
Uchwała Nr 86/392/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 stycznia 
2017 roku w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 
przedsięwzięć promocyjnych, organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub 
ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne. 

W okresie sprawozdawczym, w ramach realizacji priorytetowych zadań publicznych 
ujętych w Programie na 2017 rok, podejmowano działania, których szczegółowe zestawienie 
znajduje się poniżej w tabeli nr 1 niniejszego sprawozdania.  

W zakresie działań Wydziału Promocji jest także realizacja zadań związanych z opieką 
nad zabytkami i ich promocja.  
W ramach realizacji priorytetowych zadań publicznych zawartych w Programie współpracy 
na 2017 w obszarze kultury i sztuki, Powiat udzielił dotacji celowej na prace konserwatorskie. 
Uchwałą Nr XXV/223/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2017 
r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, udzielono dotacji 
celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja w Łanach na renowację ołtarza 
bocznego p.w. Chrystusa Króla w kościele parafialnym, w kwocie 20.000,00 zł. 
 
Tabela nr 1 

Współorganizacja wraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego przedsięwzięć promujących Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w 2017 roku 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Przedsięwzięcie Kwota przeznaczonych 
środków   

1 Ludowy Klub Sportowy BRYKSJUSZ Gościęcin XXIV Przełajowy Wyścig Kolarski  
„Bryksy Cross” 

3500  

2 Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru ECHO KRESÓW Festiwal Kultur, Gala Kresowa 5000 

3 Ochotnicza Straż Pożarna RP POKRZYWNICA VII Regionalne Zawody Zabytkowych 
Sikawek Konnych dla Dzieci i 
Młodzieży 

2500 

4 Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Opole 
Reńska Wieś Kofama 

Spinningowe zawody z łodzi na 
Odrze 

500 

5 Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Opole 
Reńska Wieś Kofama 

Wędkarski Dzień Dziecka 499,60 

6 Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Opole 
Reńska Wieś Kofama 

Wędkowanie z Gwiazdą 492,20 
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7 Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle XIV Wojewódzkie Dni Kultury 
Kresowej 

2500 

8 Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle Narodowy Dzień Pamięci 11 Lipca 2500 

10 Ludowy Klub Jeździecki LEWADA XX Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd 
ART CUP w Zakrzowie 

15000 

11 Ludowy Klub Jeździecki LEWADA Międzynarodowe Zawody  CDI-
W*** w Ujeżdżaniu 

3000 

12 Ochotnicza Straż Pożarna w Dziergowicach Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych 

799,00 

13 Zarząd Oddziału rejonowego PCK Kędzierzyn-Koźle XXV edycja Zawodów Pierwszej 
Pomocy PCK 

800 

14 Zarząd Oddziału Rejonowego PCK Kędzierzyn-Koźle Rejonowe Obchody Dni 
Honorowych Dawców Krwi PCK 

542,54 

15 Zarząd Oddziału Rejonowego PCK Kędzierzyn-Koźle etap rejonowy Ogólnopolskiej 
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 
Życia PCK 

294,54 

16 Stowarzyszenie "Wychowanie przez sztukę" "Słuchaj, patrz, przeżywaj - muzyka 
mistrzów przemienia" 

3000 

17 Stowarzyszenie Moc Muzyki Moc Muzyki - koncert charytatywny  5000 

18 Oddział Rejonowy WOPR w Kędzierzynie-Koźlu XIII Ogólnopolski spływ twardzieli 
rzeką Odrą Roszowicki Las-Koźle-15 
lecie morsów Dębowa 

2000 

19 Oddział Rejonowy WOPR w Kędzierzynie-Koźlu Organizacja imprez „WOPR 
Dzieciom” 

1485,83 

20 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
"Ziemi Kozielskiej" 

Święta Wielkanocne w tradycji 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

998,97 

21 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
"Ziemi Kozielskiej" 

Inauguracja roku akademickiego 
2017/2018 

300 

22 Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski Samochodowy Nawigacyjny Rajd 
"Rally-Gala 2017" 

500 

23 Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski Samochodowy Nawigacyjny Rajd 
"Nietoperz 2017" 

500 

24 Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 67. samochodowy Turystyczno-
Nawigacyjny Rajd Energetyków 
Karnawał 2017 

500 

25 Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 68. Samochodowy Turystyczno-
Nawigacyjny Rajd Energetyków 
Pokrzywna 2017 

500 

26 Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi Jarmark Urbanowy 1200 

27 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na 
Śląsku Opolskim 

II Powiatowy Festiwal Kultury 
Niemieckiej 

1500 

28 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "DOBRA 
RODZINA" 

"I MINI MARATOŃCZYK” 3000 

29 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "DOBRA 
RODZINA" 

Konferencja pn.: Uwarunkowania 
rozwoju rodzinnych form opieki nad 
dzieckiem 

2946,48 

30 Klub Sportowy KOZIOŁEK VI Charytatywny Bieg Mikołajkowy 1500 

31 Klub Sportowy KOZIOŁEK II Cross Country Koziołka 1500 

32 Klub Sportowy KOZIOŁEK II Crossduathlon Twierdza 1500 

33 Towarzystwo Promocji i Rozwoju wsi Cisek – Cisek 
2000 

Turniej łuczniczy 1000 

34 Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu Odrzańskim Spotkanie Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych 

1500 

36 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju 
Długomiłowic „Nasze Jutro” 

Spotkanie Pokoleń – Długomiłowice 
2017. 800 lat miejscowości 

1500 

37 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd 
Oddziału Powiatowego Kędzierzyn-Koźle 

Powiatowe Zawody Sikawek 
Konnych 

2000 
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38 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd 
Oddziału Powiatowego Kędzierzyn-Koźle 

Powiatowe Zawody Ochotniczych 
Straży Pożarnych 

2000 

39 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd 
Oddziału Powiatowego Kędzierzyn-Koźle 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej – eliminacje powiatowe 

1000 

40 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na 
Śląsku Opolskim 

„Babski Comber” 445,16 

41 Stowarzyszenie „Amazonki” 10.lecie działalności  293,36 

42 Fundacja Romane Pszała Międzynarodowy Dzień Romów 
2017 

500 

43 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Zygmunta i 
Jadwigi Śląskiej 

XXII festyn dobroczynno-kulturalny 
„Wakacje Dzieciom”  

2000 

44 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Kędzierzynie-Koźlu 

Uroczystość Wręczenia Sztandaru 
Ochotniczej Straży Pożarnej  

5000 

45 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Eugeniusza de 
Mazenod 

Festyn rodzinny – Dzień 
Rodzicielstwa Zastępczego  

10120,05 

46 Koło Miejskie nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Kędzierzynie-Koźlu 

Zawody wędkarskie dla dzieci i 
młodzieży 

500 

47 Polski Związek Działkowców Oddział w Opolu   Wojewódzki Dzień Działkowca 300 

48 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Oddział w Kędzierzynie-Koźlu 

Międzynarodowy Dzień Osób 
Starszych 2017 

300 

49 Stowarzyszenie „Rzeki dzielą – Odra łączy” Spływ po Odrze z okazji Święta 
Niepodległości  

250 

50 Klub Sportowy „Sparta” Zawody strzeleckie – mistrzostwa 
szkół ponadgimnazjalnych 

500 

  Razem 95 067,73 

Łączna  kwota przeznaczona na współorganizację ww. przedsięwzięć wyniosła 95 067,73 zł. 

 

3. WYDZIAŁ OŚWIATY  

 

W okresie sprawozdawczym, w ramach realizacji priorytetowych zadań publicznych, 

współpraca jednostek oświatowych z organizacjami polegała na organizacji przedsięwzięć 

kulturalno – sportowych, zestawionych poniżej w tabeli nr 2 niniejszego sprawozdania, 

mających charakter ciągły, cykliczny lub jednorazowy i była realizowana głównie w oparciu  

o pracę społeczną i wolontaryjną uczniów i nauczycieli, jako forma pozafinansowa 

współpracy. Organizacje pozarządowe współfinansowały większość zadań ze środków 

własnych lub pozyskanych. 

Główne obszary działań w sferze zadań publicznych: promocja i organizacja 

wolontariatu, pomoc społeczna, promocja zdrowia, tradycja, kultura, edukacja, działalność 

na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologia 

i ochrona zwierząt, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauka  

i edukacja.  
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Tabela nr 2 

Współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku   

Lp.  Nazwa i termin realizacji zadania Nazwa organizacji pozarządowej 

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu -   
wszystkie akcje odbywają się w oparciu o pracę społeczną i wolontaryjną nauczycieli i partnerów w trakcie roku szkolnego 

1. Konkursy recytatorskie, promocja historii regionu, 
dwujęzyczne wykłady dla młodzieży. 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców  
na Śląsku Opolskim 

2.  Współorganizowanie konferencji naukowych, 
wymiana doświadczeń, udział w seminariach.  

Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych Regionu 
Opolskiego 

3.  Udział w konkursach przedmiotowych, wycieczki 
przedmiotowe, projekty edukacyjne. 

Polska Fundacja im. Roberta Schumana 

4.  Udział w konkursach przedmiotowych, Wycieczki 
przedmiotowe, projekty edukacyjne. 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 

5.  Udział w akcji „Wspieramy kombatantów na 
Kresach”. 

Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle  

6.  Zbiórka żywności dla zwierząt (psy, koty, ptaki), 
kwesty na rzecz stowarzyszenia, 
akcje propagandowe wśród uczniów na rzecz opieki 
nad zwierzętami. 

Stowarzyszenie ANIMALS 

7.  1. akcje prozdrowotne: 
- akcja Dawstwa Szpiku Kostnego, 
- akcja Honorowego Dawstwa Krwi, 
2.paczki żywnościowe dla Domu Samotnej Matki w 
Zopowy,  
3.akcje Gorączka Złota- paczki dla dzieci  
z Domu Dziecka w Koźlu. 

PCK Oddział Rejonowy 

8.  Udział w projektach i konkursach. Lowell Milken USA 

9.  1. pomoc wolontariatu w organizacji, obsłudze i 
opiece podczas zawodów,  
2. organizowanie Balu Sportowca dla osób 
paraolimpijskich, 
3.akcje „Wszyscy razem”, „Bezpieczne wakacje” 

Olimpiady Specjalne Polska-opolskie, Oddział 
Regionalny w Kędzierzynie-Koźlu 

10.  1.zakup pomocy naukowych i wyposażenia dla 
szkoły, 
2.organizacja spotkań z absolwentami, 
3. opieka nad grobami nauczycieli, 
Zadań statutowych jest znacznie więcej; tu wypisano 
ważniejsze z 2017 r. 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 
I LO im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu 

11.  Współpraca w zakresie pozyskiwania dawców szpiku, 
organizacja wykładów i prelekcji na ten temat, 
organizacja rejestracji dawców na terenie ILO, galerii 
Odrzańskie Ogrody, Hali sportowej w Azotach. 

Fundacja DKMS 

12.  Współpraca w zakresie terapii uczniów szczególnej 
troski. 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały 
Książę” w Kędzierzynie-Koźlu 

13.  Współpraca w zakresie terapii uzależnień.  Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO 
CZŁOWIEK” w Opolu 

14.  Opieka nad dziećmi i pomoc w nauce, warsztaty 
fotograficzne dla dzieci. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Brzdąc” 

15.  Wycieczki edukacyjne. Stowarzyszenie Mleczarnia-Muzeum PRL-u 

16.  26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

17.  Przygotowanie paczek żywnościowych i dystrybucja. Bank Żywności 

18.  1. Koncert kolęd dla seniorów, 
2. współorganizacja sesji popularno-naukowej 
poświęconej językowi polskiemu i gwarze śląskiej – 
wykład prof. Miodka. 

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”  
w Kędzierzynie-Koźlu 

19.  Akcje i projekty wg planu pracy koła szkolnego, w 
tym maraton pisania listów. 
 

Amnesty International 
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II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu -  
wszystkie akcje odbywają się w oparciu o pracę społeczną i wolontaryjną nauczycieli i partnerów w trakcie roku szkolnego 

Lp.  Nazwa i termin realizacji zadania Nazwa organizacji pozarządowej 
1.  Wieczornica Patriotyczna z okazji Święta Niepodległości, 

10 listopada 2017. 
 
 

1.  Opolski Oddział oraz Kędzierzyńsko-Kozielskie Koło 
Światowego  Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
2.  Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu 
3.  Związek  Sybiraków w Kędzierzynie-Koźlu 
4.  Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych 
5. Związek Inwalidów Wojennych RP 
6.  Polskich Związek Byłych Więźniów Politycznych, 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych 
7.  Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle 
8.  Związek Strzelecki „STRZELEC” 
9.  ZHP Kędzierzyn-Koźle 

2.  Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, marzec 2017. 

 
 

1. Opolski Oddział oraz Kędzierzyńsko-Kozielskie Koło 
Światowego  Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
2. Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu 
3. Związek Sybiraków w Kędzierzynie-Koźlu 
4. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych 
5. Związek Inwalidów Wojennych RP 
6. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych 
7. Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle 

3.  Projekt „Polacy - Bohaterom”, grudzień 2017. 
 

1. Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle 
2. Fundacja ODRA-NIEMEN 

4.  Projekt Fundacji Polska Akcja Humanitarna „Szkoła 
Niosąca Pomoc”, listopad 2017. 

Fundacja Polska Akcja Humanitarna 

5.  Tydzień Konstytucyjny, czerwiec, listopad  2017, 
bezpłatne warsztaty konstytucyjne, prawnicze.  

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy  

6.  Projekt „PoczytajMy”,  wrzesień 2015 do nadal. Centrum Edukacji Obywatelskiej  

7.  Projekt „Szkoła Demokracji”, wrzesień 2015 do nadal. Centrum Edukacji Obywatelskiej 

8.  Maraton Pisania Listów, grudzień 2017.  Amnesty International Polska 

9.  Działalność grupy „Volontarius”, wrzesień 2015 do nadal.  1. Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku 
2. Stowarzyszenie Dzieci z Zespołem Downa 
3. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

10.  Olimpiada Solidarności, wrzesień 2016 do nadal. Fundacja Solidarności Międzynarodowej 

11.  1.Akcja „Młoda krew ratuje życie”, wrzesień  2015 do 
nadal. 
2. „Gorączka złota”, wrzesień  2015 do nadal.  

PCK Oddział Rejonowy 
 

12.  Udział w olimpiadach – Wiedzy o UE, Wiedzy o III RP, 
Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy Historycznej, 
Wiedzy o Społeczeństwie,  wrzesień 2012 do nadal. 

COPTIOSH (Centrum Organizacji Przedmiotowo - 
Tematyczno - Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno 
- Historycznych w Białymstoku) – stowarzyszenie 
edukacyjno-oświatowe. 

13.  Projekty UNICEF „Przede wszystkim dziecko”, 
„Uchodźcy”, scenariusze zajęć. 

Stowarzyszenie Polski komitet Narodowy Funduszu 
Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF 

14.  Olimpiada „Wiedza o laureatach Pokojowej Nagrody 
Nobla, wrzesień 2017 do nadal. 

Fundacja „Instytut Lecha Wałęsy” 

15.  I Festiwal Praw Człowieka, kwiecień 2017. Amnesty International Polska  
 

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu - 
wszystkie akcje odbywają się w oparciu o pracę społeczną i wolontaryjną nauczycieli i partnerów w trakcie roku szkolnego 

Lp.  Nazwa i termin realizacji zadania Nazwa organizacji pozarządowej 
1.  Igrzyska ekonomiczne Koło Naukowe Ekonomistów UO  

2.  

Ogólnopolski projekt Dzień Przedsiębiorczości, Tydzień 
Przedsiębiorczości oraz Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości  „Moje finanse” – innowacyjny 
program edukacji finansowej. 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Warszawa 

3.  

1.Zadania opiekuńczo wychowawcze w obszarze 
sportowym. 
2. Zajęcia plastyczno-artystyczne dla dzieci ze świetlicy 
socjoterapeutycznej. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Brzdąc”  
w Kędzierzynie-Koźlu 
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4.  
Prowadzenie szkolnego Koła PCK i wolontariatu, udział w 
akcjach „Młoda krew ratuje życie”. 

Stowarzyszenie Polski Czerwony Krzyż Oddział  
w Kędzierzynie-Koźlu 

5.  Konkurs matematyczny – „Matematyka bez granic”. Fundacja Matematyków Wrocławskich 

6.  
25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, styczeń 
2017 r. 

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

7.  Udział w programie „Twoja Szkoła”. Fundacja Rosa z siedziba we Wrocławiu 

8.  
„Miejski Bieg Koziołków” – wolontariat. 
 

Klub sportowy „Koziołek” w Kędzierzynie-Koźlu 

9.  Światełko Betlejemskie. Kędzierzyński Hufiec ZHP  

10.  Udział w turniejach w ramach „Szkolnej Ligii Szachowej”. Kędzierzyński Klub Szachowy „Szach” 

11.  
Zajęcia różne z seniorami. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” 

 w Kędzierzynie-Koźlu 

12.  
Udział w akcji „Wspieramy kombatantów na Kresach”-
zbiórka żywności. 

Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle 

13.  Spotkanie wigilijne. Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu. 

14.  
Prace różne na rzecz Stowarzyszenie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały 

Książe” w Kędzierzynie-Koźlu 

15.  
Praktyki dla uczestników warsztatów, użyczenie 
pomieszczeń. 

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” 

 

Zespół Szkół numer 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu - 
wszystkie akcje odbywają się w oparciu o pracę społeczną i wolontaryjną nauczycieli i partnerów w trakcie roku szkolnego 
Lp. Nazwa i termin realizacji zadania Nazwa organizacji pozarządowej 
1.  Finał WOŚP – zbiórka pieniędzy, styczeń. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

2.  Organizowanie akcji poboru krwi na terenie szkoły oraz 
udział w turnieju szkół „Młoda Krew Ratuje Życie” – cały 
rok. 

Klub HDK 

3.  XV Sławięcickie Spotkania Adwentowe,  grudzień. 1. Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic 
2. Caritas Polska 
Caritas przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej  
w Sławięcicach 
3.  Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców  
na Śląsku Opolskim 

4.            Wykłady tematyczne dla uczniów. OSP „Sławięcice” 

5. 1. Kurs Pierwszej Pomocy „Gorączka złota”, marzec. 
2. Turniej wiedzy o HIV/AIDS, listopad. 
3. Udział w kwestach pieniężnych, czerwiec. 
4. Olimpiada Prom. Zdrowego Stylu Życia PCK, grudzień. 
5. Olimpiada wiedzy o PCK, kwiecień. 
6. Mistrzostwa pierwszej pomocy, maj. 

PCK Oddział Rejonowy 
 

6. Program „Młodzi głosują”, kwiecień/maj, 
wrzesień/październik. 

Centrum Edukacji Obywatelskiej 

 

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu - 
wszystkie akcje odbywają się w oparciu o pracę społeczną i wolontaryjną nauczycieli i partnerów w trakcie roku szkolnego 

Lp.  Nazwa i termin realizacji zadania Nazwa organizacji pozarządowej 
1. XXVI Finał WOŚP – zbiórka pieniędzy, styczeń.  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

2. Krwiodawstwo, promocja zdrowia,  
konkurs „Młoda Krew Ratuje Życie”. 

Klub HDK „Żegluga” 

3. Zbiórka w ramach akcji „Szlachetna paczka”, listopad-
grudzień.  

Fundacja „ SZLACHETNA  PACZKA”  

4. 
 

Koncert „Kobieta w Sztuce”, marzec.  
 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi 
Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte „Żegluga-
Koźle” - Miejski program Regrantingowy 2017.  

5. Wystawy tematyczne, wspólne akcje poszukiwawcze, 
konserwacja eksponatów będących w posiadaniu 
stowarzyszenia, 
wielopłaszczyznowa współpraca cały rok.  

Kozielskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i 
Archeologii „EXPLORATOR” 

6. 
 

Szkolenie ABC Wolontariatu, październik, listopad 2017. 
 
 
 

Fundacja Promocji Aktywnego Trybu Życia RIAD 
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Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu - 
wszystkie akcje odbywają się w oparciu o pracę społeczną i wolontaryjną nauczycieli i partnerów w trakcie roku szkolnego 

Lp.  Nazwa i termin realizacji zadania Nazwa organizacji pozarządowej 
1. Aukcja przedmiotów i gadżetów przygotowanych przez 

uczniów i nauczycieli, styczeń. 
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

2. 
 

1. Konkurs PCK „Na Największego Zbieracza Złota”. 
Gorączka złota 2017 – pozyskanie funduszy na działania 
pomocowe dla dzieci i młodzieży znajdującej się w 
trudnej sytuacji finansowej (w każdym roku szkolnym), 
01.03. – 31.05.2017 r. 
2. Szerzenie idei krwiodawstwa – przeprowadzenie w 
dziesięciu klasach prelekcji na temat oddawania krwi, 
październik. 
3. Rejonowe Mistrzostwa I Pomocy przedlekarskiej PCK – 
udział drużyny szkolnej (w każdym roku szkolnym), 
kwiecień. 
4. Udział młodzieży w kwestach – pozyskiwanie funduszy 
na działania pomocowe PCK (na bieżąco – wg potrzeb). 
5. Kurs I Pomocy przedlekarskiej PCK – udział uczniów w 
szkoleniu, marzec. 
6. Udział w Turnieju „Młoda krew ratuje życie” – 
organizacja akcji poboru krwi na terenie szkoły. 
(cztery razy w każdym roku szkolnym). 
7. Udział młodzieży w Olimpiadzie Promocji Zdrowego 
Stylu Życia PCK, listopad – grudzień. 

PCK Oddział Rejonowy 
 

3. Współpraca w zakresie organizacji pomocy, październik, 
listopad.  

Fundacja „Szlachetna Paczka” 

4. Akcja  „Rodacy Bohaterom” – przygotowanie paczek 
świątecznych dla kombatantów polskich na kresach 
Wschodnich byłej II RP, we współpracy z organizacjami, 
grudzień. 

Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle  
i Stowarzyszenie Odra-Niemen 

5. 1. Przeprowadzenie wśród uczniów wszystkich klas 
drugich (cztery klasy) programu profilaktycznego 
„Podstępne WZW” – mającego na celu upowszechnienie 
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy nt. 
wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, kwiecień. 
2.  Przeprowadzenie wśród uczniów wszystkich klas 
trzecich (cztery klasy) programu profilaktycznego 
„Znamię. Znam je?” – mającego na celu 
upowszechnienie wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych wiedzy nt. profilaktyki czerniaka, 
kwiecień. 

Fundacja Gwiazda Nadziei  WSSE w Opolu PSSE  
w Kędzierzynie-Koźlu 

6. Udział uczniów w XXI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 
Biblijnej, 14.03. etap szkolny, 24.04. etap diecezjalny. 
 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu - 
wszystkie akcje odbywają się w oparciu o pracę społeczną i wolontaryjną nauczycieli i partnerów w trakcie roku szkolnego 

L.p. Nazwa i termin realizacji zadania Nazwa organizacji pozarządowej 
1. 1. Projekty edukacyjne: „Dzień św. Marcina”, Turniej 

wiedzy o Śląsku”, konferencja „Słodko - gorzki świat osób 
niepełnosprawnych”. 
2. dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych oraz 
organizacja wycieczek klasowych. 

Stowarzyszenie „Zawsze Dziecko” 

2.  Organizacja: 
- Balu Mistrzów Sportu, 
- festynu „Bezpieczne wakacje”, 
- Marszu Godności, 
- zawodów sportowych dla uczniów niepełnosprawnych 
zrzeszonych w sekcji sportowej „Krzyś”. 

Olimpiady Specjalne Polska - Opolskie 
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4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU.  

1) Priorytetowe zadania publiczne w obszarze pomocy społecznej, zrealizowane w 2017 
r. we współpracy z organizacjami, dofinansowane były ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON) i ze środków Powiatu, jako forma 
finansowa współpracy. 
Obszary działań: 

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
 

a) Środki z PFRON wydatkowane na dofinansowanie wydarzeń dla organizacji 
pozarządowych w 2017 roku: 

 Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Kędzierzynie-Koźlu 
Dofinansowanie do: 

 Wycieczka do Bukowiny Tatrzańskiej                                 – kwota: 5.550,00 zł 

 Impreza okolicznościowa: „Święto Białej Laski”                – kwota: 1.080,00 zł 

 Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Nysie, które prowadzi Dom Pomocy Społecznej 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 

Dofinansowanie do: 

 Spotkania Teatralne: „Terapia i Teatr”                               – kwota: 4.800,00 zł 
 

Łączna kwota dofinansowania: 11.430,00 zł. 

 
b) Środki Powiatu w ramach realizacji programu wspierania działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, wydatkowane na dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez 
organizacje w 2017 roku: 

 Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski Zarząd Koła w Kędzierzynie-Koźlu 
Dofinansowanie do: 

 wyjazd do Teatru w Chorzowie: Spektakl „Jak odnieść sukces w biznesie” – kwota: 
1.492,00 zł 

 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” 
Dofinansowanie do: 

 Spotkanie integracyjne „Mikołaj w Zespole Szkół Specjalnych” – kwota: 1.150,00 zł                                                              

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego 
Dofinansowanie do: 

 Obchody „Międzynarodowego Dnia Inwalidy Opole-Winów” – kwota: 649,73 zł 

 Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie „Amazonki” 
Dofinansowanie do: 

 Wyjazd rekreacyjno-rehabilitacyjny  – kwota: 2.000,00 zł 

 Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Nysie, które prowadzi Dom Pomocy Społecznej 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 

Dofinansowanie do: 

 Konkurs „Święta Bożego Narodzenia” – kwota: 1.500,00 zł 

 Polski Związek Głuchych w Kędzierzynie-Koźlu 
Dofinansowanie do: 
„Spotkanie Wigilijne Niesłyszących” – kwota 1.200,00 zł 
 
Łączna kwota dofinansowania: 7.991,73 zł. 
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2) Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi:  

 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina”  
-  współorganizacja konferencji pn. „Uwarunkowania rozwoju rodzinnych form pieczy 
zastępczej”,  
- współorganizacja w dniu 27 maja 2017 r. przy Parafii pw. św. Eugeniusza de 
Mazenod w Kędzierzynie-Koźlu festynu rodzinnego z okazji Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego, zorganizowanego pod honorowym patronatem m.in. Starosty Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

 

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE KOŹLU.  
 
W ramach współpracy z organizacjami, realizując priorytetowe zadania publiczne w obszarze 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w 2017 placówka współpracowała z działającym 
przy Domu Pomocy Społecznej -  Stowarzyszeniem Przyjaciół Domów Pomocy Społecznej  
w Kędzierzynie-Koźlu, które w ramach swych działań statutowych podjęło następujące 
zadania: 
 - zakup materiałów na terapię zajęciową, 
 - zakup odzieży i leków dla niezamożnych mieszkańców (5 osób), 
 - opłata przejazdów na zawody sportowe (2 wyjazdy), 
 - zakup nagród i słodyczy za udział w sześciu konkursach, 
 - zakup pawilonu ogrodowego i zapewnienie oprawy muzycznej z okazji obchodzonego  
w 2017 r. Jubileuszu XX-lecia istnienia DPS. 
 

IV. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU ZOSTAŁ OKREŚLONY W ROZDZIALE  
IX PROGRAMU – OCENA REALIZACJI PROGRAMU 

 
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/202/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia  
20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego  
na 2017 rok, planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 
Programu i wynikających z niego zadań w 2017 roku stanowiła co najmniej 1 300.000 zł.  
 
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROGRMU: 
 
1. Współpraca finansowa.  

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w 2017 roku wydatkował na realizację Programu łączną 

kwotę 1 511.583,46 zł, na którą złożyły się przyznane dotacje oraz środki przeznaczone  

z budżetu powiatu na współorganizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami: 
1) Dotacje celowe na realizację zadań publicznych zlecone organizacjom pozarządowym  

na podstawie zawartych umów w trybie m.in. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) wyniosły łącznie 
1 387.094,00 zł, w tym:  
a) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
511), dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
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w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 71.094,00 zł (Umowa nr 1 WTZ/2017r. z dn. 28 maja 
2017 r.), 

b) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.  
z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), dofinansowano działalność Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu prowadzonego 
przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Nysie w kwocie 1 296.000,00 zł  
(Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego z dn. 27.12.2016 r.), 

c) zgodnie z przepisami art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.) w związku  
z Uchwałą Nr XI/56/2007 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 
września 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, Uchwałą Nr XIII/73/2007 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 
27 listopada 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków oraz Uchwałą Nr XXV/223/2017 Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji 
celowej w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, udzielono dotacji celowej: 
- Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja w Łanach na renowację ołtarza 
bocznego p.w. Chrystusa Króla w kościele parafialnym, w kwocie 20.000,00 zł. 

2) Zadania realizowane przez poszczególne jednostki i wydziały, wysokość wydatkowanych 
środków finansowych na współpracę z organizacjami pozarządowymi wyniosła łącznie 
124 489,46 zł w tym: 
a) Wydział Promocji – 95 067,73 zł, 
b) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia - 10.000,00 zł, 
c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 19.421,73 zł, (w tym 7.991,73 zł – środki 

własne budżetu Powiatu z programu wspierania działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz 11.430,00 zł – środki z PFRON) 

3) Liczba ofert realizacji zadań publicznych, złożonych przez organizacje pozarządowe  
w trybie: 
a) otwartych konkursów ofert: złożono 12 ofert, w tym 2 spełniały warunki. 
b) z pominięciem konkursu: 1 oferta, która nie spełniała warunków. 

4) Liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: 2 
5) Liczba zawartych umów: 2 – jednoroczne (Punkt Pomocy Prawnej i Warsztaty Terapii 

Zajęciowej), 1 – pięcioletnia (Dom Pomocy Społecznej w Jakubowicach). 
6) Liczba ofert na realizację zadań publicznych złożonych w innych trybach przewidzianych 

ustawą, np. inicjatywie lokalnej: 0 
7) Liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz społeczności 

lokalnej – 78 
2.Współpraca pozafinansowa. 
1) Liczba konsultowanych projektów aktów normatywnych: 2 
Opiniowanie projektu strategii rozwoju Powiatu oraz opiniowanie projektów uchwał  
i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych ustawy, odbywa się  
w oparciu o uchwały konsultacyjne: 

a) Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 stycznia 
2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

b) Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
24 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  
z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa 
miejscowego.  

2) Uchwały Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wynikające  
ze współpracy z organizacjami pozarządowymi: 

a) Wydział Promocji 

 Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok, 
(w trybie uchwał konsultacyjnych):  

 Uchwała Nr 116/503/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
03 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, na 2018 rok”.  

 Uchwała Nr 121/526/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
02 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego 
przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok”. 

 Uchwała Nr XXXV/304/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2018 rok”. 

 Nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego: 

 Uchwała Nr 87/396/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
07 lutego 2017 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu. 

 Dotacja na zabytki: 

 Uchwała Nr XXV/223/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2017 r. na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  
do rejestru zabytków.  

 Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn.: 
Wspieranie i i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych poprzez uczestnictwo drużyn piłkarskich w rozgrywkach ligowych. 

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2022, 
(projekt uchwały był konsultowany z członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Kędzierzynie-Koźlu, która Uchwałą z dnia 7 grudnia 2016 r. 
pozytywnie zaopiniowała projekt Programu): 

 Uchwała Nr XXV/214/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2022”. 
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 Warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  
w pieczy zastępczej, (w trybie uchwał konsultacyjnych): 

 Uchwała Nr 99/437/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
09 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego „w sprawie określenia 
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia 
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej". 

 Uchwała Nr 102/454/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
06 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu dotyczącego 
przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego „w sprawie określenia szczegółowych warunków 
umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w 
pieczy zastępczej".  

 Uchwała Nr XXX/263/2017 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
27 czerwca 2017 r. „w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia  
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej".  

 Zasady przyznawania środków na realizację zadań rodzinnych form pieczy zastępczej, 
(przed przyjęciem uchwała była konsultowana ze środowiskiem rodzin zastępczych,  
w tym ze Stowarzyszeniem Rodzin zastępczych „Dobra Rodzina”): 

 Uchwała Nr 87/399/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
07 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na realizację 
zadań rodzinnych form pieczy zastępczej. 

 Uchwała 87.399.2017 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na 
realizację zadań rodzinnych form pieczy zastępczej.  

d) Wydział Ogólno-Organizacyjny  

 Realizacja zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert i związana z tym 
procedura:  

 Uchwały Nr 118/511/2017 i Nr 118/512/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia „Punktu 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim” w 2018 r.,  
w miejscowości Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4, przez organizację 
pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. 

 Uchwały Nr 118/513/2017 i Nr 118/514/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na 
członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji 
zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim"  w 2018 r. w miejscowości Kędzierzyn-Koźle  
w punkcie przy ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4,  przez organizację pozarządową 
prowadzącą działalność pożytku publicznego. 

 Uchwały Nr 123/534/2017 i Nr 123/535/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej 
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji 

http://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/20223/uchwala-873992017-w-sprawie-przyjecia-zasad-przyznawania-srodkow-na-realizacje-zadan-rodzinnych-form-pieczy-zastepczej.pdf
http://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/download/attachment/20223/uchwala-873992017-w-sprawie-przyjecia-zasad-przyznawania-srodkow-na-realizacje-zadan-rodzinnych-form-pieczy-zastepczej.pdf
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zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim"  w 2018 r. w miejscowości Kędzierzyn-Koźle  
w punkcie przy ul. Damrota 30 i ul. Skarbowa 4, przez organizacje pozarządowe 
prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 Uchwała Nr 127/544/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
06 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert  
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego"  w 2018 r.,  
w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Skarbowa 4, przez organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 Uchwała Nr 127/545/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
06 grudnia 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert  
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia "Punktu 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego"  w 2018 r., 
w miejscowości Kędzierzyn-Koźle w punkcie przy ul. Damrota 30, przez organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. 

3) Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu.  
W związku z upływem 8 kwietnia 2017 roku II kadencji Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego oraz w związku ze zmianą przepisów (9 listopada 2015 r. weszły  
w życie przepisy znowelizowanej ustawy, które dotyczą m.in. przepisów o wojewódzkich, 
powiatowych oraz gminnych radach pożytku publicznego, gdzie ujednolicono czas 
trwania kadencji rad na wszystkich poziomach: krajowej, wojewódzkich, powiatowych  
i gminnych, poprzez jej wydłużenie z dwóch do trzech lat) w Wydziale Promocji Starostwa 
Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu została przygotowana Uchwała Nr 87/396/2017 
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie naboru 
kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  
w Kędzierzynie-Koźlu. W związku z  brakiem zgłoszeń kandydatów do kolejnej kadencji 
nowa Rada Pożytku nie została powołana.  
 

V. ZAKOŃCZENIE 

Na bazie dotychczasowego doświadczenia oraz wskazanych w sprawozdaniu informacji 
można stwierdzić, że aktywnie działające organizacje potrafią skutecznie odpowiadać na 
potrzeby społeczności lokalnej.  
Zdolność do współpracy międzysektorowej w zakresie tworzenia i realizacji polityk 
publicznych na terenie Powiatu stale wzrasta, ale wymaga też ciągłego doskonalenia  
obu stron w wypracowywaniu optymalnego modelu współpracy.  
Powiat deklaruje chęć dalszego rozwijania współpracy z organizacjami poprzez 
podejmowanie i realizację nowych inicjatyw służących zaspakajaniu potrzeb społeczności 
lokalnej. 

 

 

 


