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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 2020 r. poz. 1057); 
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 2020 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 2020 r., poz. 1133), 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 2021 r. 
poz. 305); 

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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12. współorganizacji przedsięwzięć promocyjnych – forma współpracy Powiatu  
z mieszkańcami polegająca na współorganizacji przedsięwzięć promujących Powiat, 
którą 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. 
 

 
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 2020 rok.”, podjęty Uchwałą Nr XIV/125/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  
z dnia 26 listopada 2019 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: 

1) Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (aktualnie niedziałająca); 
2) Powiatowej Społecznej Radzie dla Osób Niepełnosprawnych; 
3) 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 
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lokalnych; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego. 

Na terenie Powiatu w ewidencjach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe  
w Kędzierzynie-Koźlu, zarejestrowanych jest 297 stowarzyszeń, z czego około połowa 
funkcjonuje aktywnie, a także 30 fundacji. 

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; 

2) wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym 
stowarzyszeń kultury fizycznej; 

3) wykaz fundacji; 
znajdują się one na stronie powiatowej w zakładce: STOWARZYSZENIA oraz w BIP Powiatu  
w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, i stanowią bazę danych o organizacjach.  

W 2020 roku powstało łącznie 8 nowych organizacji. 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 (aktualnie niedziałająca). 

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów własnych Wydziału Promocji, 
Kultury i Sportu 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 oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 

 

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. 

 
Z początkiem marca 2020 r. wystąpił pierwszy przypadek zakażenia nowym szczepem 

koronawirusa nazwanym SARS-CoV-2, w związku z czym Minister Zdrowia wprowadził  
z dniem 20 marca 2020 r. rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), stan epidemii obowiązuje do chwili 
obecnej. Epidemia koronawirusa, uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)  
jako pandemia, spowodowała konieczność wprowadzenia ograniczeń niemal we wszystkich 
obszarach funkcjonowania społeczeństw, w tym także działalności organizacji 
pozarządowych. Realia pandemiczne wymusiły na wielu organizacjach pozarządowych 
niemal całkowite zawieszenie działań kierowanych do swoich odbiorców.  
Podobnie zareagowała strona samorządowa, która w celu przeciwdziałania 
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej określanej jako COVID-19,  na posiedzeniu Zarządu 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w dniu 15 kwietnia 2020 r., jednogłośnie podjęła 
decyzję o zawieszeniu wykonania wszystkich imprez powiatowych do końca czerwca 2020 r., 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000491
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a w związku z nadal niestabilną sytuacją pandemiczną, to „zawieszenie” trwa do chwili 
obecnej, a znalazło odzwierciedlenie w bardzo ograniczonej realizacji „Programu współpracy 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2020 rok.” 

Poniżej zestawienie przedsięwzięć, które zostały zrealizowane pomimo pandemii,  
ale z zachowaniem wszelkich obowiązujących na daną chwilę przepisów i obostrzeń. 

 

1. Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu  

            
1) W zakresie działań Wydziału Promocji jest realizacja zadań związanych z opieką nad 

zabytkami i ich promocja.  
Na podstawie Uchwały Nr XVII/159/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2020 r. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, Powiat 
Kędzierzyńsko-Kozielski udzielił dotacji celowej: 

a) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Łanach,  
w kwocie 12 000 zł, z przeznaczeniem na realizację w roku 2020 zadania 
polegającego na renowacji ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Bolesnej, 

b) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła  w Mechnicy,  
w kwocie 8 000 zł, z przeznaczeniem na realizację w roku 2020 zadania 
polegającego na wykonaniu prac konserwatorskich przy płaskorzeźbach „Modlitwa 
Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym” i „Zmartwychwstanie”, znajdujących się we 
wnękach kapliczek przybranych ogrodzenia kościoła parafialnego.  

 
2) Zarząd Powiatu, realizując priorytetowe zadania publiczne, wspiera finansowo  

i pozafinansowo organizacje na zasadach określonych w Uchwale Nr 86/392/2017, 
o której mowa w rozdziale I pkt 12 niniejszego sprawozdania. Środki z budżetu Powiatu 
zaplanowane na finansowanie przedsięwzięć w 2020 r. wydatkowane były w ramach: 

a) współorganizacji przedsięwzięć promocyjnych zatwierdzonych uchwałą Zarządu 
Powiatu nr 54/242/2020 z dn. 08 stycznia 2020 r., polegającej na pokryciu części 
kosztów organizacyjnych przedsięwzięć i imprez głównie o charakterze 
sportowym i kulturalnym (zakup medali, pucharów, nagród, organizacja programu 
artystycznego i zaplecza technicznego, przekazanie gadżetów i materiałów 
promocyjnych Powiatu itp.). 

b) w uzasadnionych przypadkach, na podstawie decyzji Zarządu Powiatu, na wniosek 
organizacji promujących Powiat, 

c) organizowania obchodów świąt państwowych i rocznic z udziałem organizacji 
pozarządowych skupiających kombatantów. 
 

Formy wsparcia pozafinansowe dla organizacji odbywają się poprzez m.in. objęcie różnych 
wydarzeń patronatem honorowym Starosty Powiatu, udostępnianie pomieszczeń na 
szkolenia. Zestawienie wydarzeń,na które udzielono wsparcia, zawarto w tabeli nr 1. 
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Tabela nr 1 

Współorganizacja wraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego przedsięwzięć promujących Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w 2020 roku 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej, organizator 
przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie, termin Kwota przeznaczonych 
środków (zł.) 

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

„Relaks na łonie natury” – zawody 
wędkarskie dla dzieci, lipiec. 

500 

2.  Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” „Międzynarodowe Zawody CDI-W*** w 
Ujeżdżaniu”, październik 

2000 

3. Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Kędzierzynie-
Koźlu 

„I Halowe Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Dziecięcych 
Drużyn Pożarniczych”,  marzec 

2000 

4. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Województwa Opolskiego, Oddział Rejonowy  
w Kędzierzynie-Koźlu 

„XVI Spływ Twardzieli WOPR”, styczeń 1000 

5. Ludowy Klub Sportowy BRYKSJUSZ „XXVII Przełajowy Wyścig Kolarski 
BRYKSY-CROSS”, listopad 

3500 

6. Kędzierzyńsko-Kozielski Automobilklub 73. Samochodowy Turystyczno-
Nawigacyjny Rajd Energetyków 
„Karnawał 2020”, luty 

700 

7. Kędzierzyńsko-Kozielski Automobilklub 74. Samochodowy Turystyczno-
Nawigacyjny Rajd Energetyków 
„Kędzierzyn-Koźle” 2020, wrzesień 

700 

8. Klub Sportowy „Koziołek” „III Bieg z Koziołkiem”, październik 2500 

9. Klub Sportowy „Koziołek” Cross Duathlon Twierdza, październik 2500 

10.  Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „DOBRA RODZINA” „IV Mini Maraton Manhatan Pamięci 
Jana Pawła II”, październik 

3000 

11. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „DOBRA RODZINA” „III Kryterium Tribike”, listopad 2000 

  12. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „DOBRA RODZINA” „III Cross Kolarski”, listopad 1000 

  13. Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle „XVII Wojewódzkie Dnia Kultury 
Kresowej, Narodowy Dzień Pamięci 11 
Lipca”, lipiec 

5000 

 14. Ochotnicza Straż Pożarna w Dziergowicach Koszulki z emblematami powiatu i OSP 1000 

 15. Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych 

odznaki honorowe: „Tarcza Świętego 
Floriana”, „Zasłużony dla Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego” 

1000 

16. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINA udostępnienie salki konferencyjnej  
w starostwie powiatowym i pomoc  
w organizacji cyklu konferencji  
w ramach projektu „Partnerstwo na 
rzecz rodzicielstwa zastępczego” 

bezkosztowo 

  razem: 28 400  

 

2. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 

  

W okresie sprawozdawczym współpraca jednostek oświatowych z organizacjami 

polegała na organizacji przedsięwzięć kulturalno – sportowych, zestawionych w tabeli nr 2 

niniejszego sprawozdania, mających charakter ciągły, cykliczny lub jednorazowy, i ze strony 

szkoły realizowana była 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, 
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podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauka i edukacja.  

 
Tabela nr 2 

Współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 

Lp. Nazwa szkoły Zadanie  
Nazwa organizacji 

pozarządowej bądź 
świadczenie wolontariatu 

Termin realizacji 
zadania 

1.  

I Liceum 
Ogólnokształcące 

im. Henryka 
Sienkiewicza 

w Kędzierzynie-
Koźlu 

 

uczestnictwo z 
grupami 
międzyoddziałowymi z 
j. niemieckiego w 
„Tygodniu Filmu 
Niemieckiego w woj. 
opolskim” 

Kino Meduza, 
Stowarzyszenie 

Opolskie Lamy, TSKN 
Listopad 2020 r. 

2.  

Udział w 
ogólnopolskim 
programie ,,Szkoła 
Demokracji” 

Centrum Edukacji 
Obywatelskiej wraz 

z Akademią 
Ekonomiczno-

Humanistyczną 
w Warszawie 

Od września 2020 r. 

3.  „Pomoc dla Seniora” Rejonowy Zarząd PCK 
Od grudnia 2020 r. 
do wakacji 2021 r. 

4.  „Paczka świąteczna” Rejonowy Zarząd PCK Grudzień 2020 r. 

5.  
„Polsko-izraelskie 
spotkania młodzieży” 

Fundacja Humanites Od listopada 2020 r. 

6.  
Projekt „Unsung 
Heroes” 

Lowell Milken Center, 
Fort Scott, USA 

Od lutego 2020 r. 

7.  
„Edukacja 
Międzykulturowa 
w szkole” 

AFS Polska 
Wrzesień, październik 

2020 r. 

8.  

„II Międzynarodowy 
Przegląd Kolędy 
Polskiej” 
Winnica-Ukraina 

Centrum Rozwoju 
i Partnerstwa Polonia 

w Winnicy na 
Ukrainie 

Grudzień 2020 r. 

9.  
„SOS ...---… dla 
zwierząt” 

OTOZ ANIMALS Cały rok 

10.  projekt „Mapa Karier” 
Fundacja Katalyst 

Education 
Rok 

szkolny2020/2021 

11.  
program „Bezpieczna 
Rodzina”, program 
„Razem” 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Ludzi 

Uzależnionych 
 TO CZŁOWIEK 

Rok szkolny 
2020/2021 (zależnie 
od potrzeb uczniów 

i rodziców) 
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12.  

współpraca, 
konsultacje/terapia 
indywidualna dla 
uczniów mających 
problemy z środkami 
psychoaktywnymi 

Stowarzyszenie 
Pracownia Rozwoju 

Osobistego 

Rok szkolny 
2020/2021 (zależnie 
od potrzeb uczniów 

i rodziców) 

13.  

współpraca, 
konsultacje z Centrum 
Edukacyjno-
Terapeutyczno-
Diagnostycznym 

Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół 
Autystów „Mały 

Książe” 

Rok szkolny 
2020/2021 

14.  
program „Szkoła 
Przyjazna Rodzinie” 

Fundacja Centrum 
Wspierania Inicjatyw 

dla Życia i Rodziny 

Rok szkolny 
2020/2021 

15.  
„Maraton Pisania 
Listów” 

Amnesty 
International 

Grudzień 2020 r. 

16.  program „APLO” Fundacja Humanites Cały rok 

17.  
utworzenie sztabu w 
szkole 

Fundacja „Wielka 
Orkiestra Świątecznej 

Pomocy” 
Styczeń 2020 r. 

18.  

Współorganizowanie 
konferencji 
naukowych, wymiana 
doświadczeń, udział w 
seminariach 

Stowarzyszenie Szkół 
Innowacyjnych 

Regionu Opolskiego 
Cały rok 

19.  

wspólne działania na 
rzecz rozwoju 
sportowego młodzieży 
uczęszczającej do klas 
siatkarskich w I LO 

Stowarzyszenie 
ZAKSA Strzelce 

Opolskie 
Cały rok 

20.  

udział uczniów klas 1. 
w kursie e-
learningowym 
„W sieci” w ramach 
profilaktyki 
cyberprzemocy 

Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę 

Styczeń, luty 2020 r. 

21.  
realizacja wielu 
projektów 
młodzieżowych 

Fundacja Zwolnieni z 
Teorii 

Cały rok 

22.  

udział w programie 
„Shortcut – małe 
historie, wielkie 
sprawy” 

Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Styczeń – czerwiec 
2020 r. 

23.  
projekt ,,Młodzi w 
Akcji” 

Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Styczeń – czerwiec 
2020 r. 

24.  program „CRS1” 
Centrum Edukacji 

Obywatelskiej 
Cały rok 
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25.  
projekt ,,Rozmowy 
o edukacji” 

Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

Maj-grudzień 2020 r. 

26.  program „SUS 
Centrum Edukacji 

Obywatelskiej 
Cały rok 

27.  
program ,,Godziny 
wychowawcze ze 
światem” 

Polska Akcja 
Humanitarna 

Od września 2020 r. 

28.  

pisanie wniosków 
o pozyskanie dotacji, 
działania na rzecz 
obchodów święta 
szkoły 

Stowarzyszenie 
Absolwentów i 
Przyjaciół I LO 

Cały rok 

29.  
projekt „Scrum w 
szkole” 

Fundacja Szkoła Bez 
Ocen 

Październik 2020 r. 

30.  

II Liceum 
Ogólnokształcące 

im. Mikołaja 
Kopernika 

w Kędzierzynie-
Koźlu 

 
 

udział w olimpiadach 
(Białystok) 

COPTIOSH (Centrum 
Organizacji 

Przedmiotowo- 
Tematyczno- 

Interdyscyplinarnych 
Olimpiad Społeczno- 

Historycznych) 

Od września 2020 r. 
do nadal 

31.  
działalność grupy 
„Volontarius” 

Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 

Od września 2020 r. 
do nadal 

32.  
akcja „Młoda krew 
ratuje życie” 

PCK 
Od września 2020 r. 

do nadal 

33.  akcja „Gorączka złota” PCK 
Od września 2020 r. 

do nadal 

34.  
akcja „Jeden naród 
ponad granicami” 

Patriotyczny 
Kędzierzyn-Koźle 

Od grudnia 2020 r. 
do kwietnia 2021 r. 

35.  
„Tydzień 
Konstytucyjny” 

Stowarzyszenie 
im. Profesora 

Zbigniewa Hołdy 
10-17 grudnia 2020 r. 

36.  
olimpiada 
„Solidarności” 

Fundacja 
„SOLIDARNOŚCI” 

Wrzesień 2020 r. do 
nadal 

37.  projekt „PoczytajMy” 
Centrum Edukacji 

Obywatelskiej 
Wrzesień 2020 r. do 

nadal 

38.  
„VII Olimpiada 
Solidarności. Dwie 
Dekady Historii” 

Fundacja Centrum 
Solidarności 

Od września 2019 r. 
do grudnia 2020 r. 
 [etap centralny]. 

W tym roku szkolnym 
olimpiada jest 
zawieszona. 

Kolejna edycja od 
września 2021 r. 

39.  
Ogólnopolski Projekt 
„Szkolne kluby debat 
oksfordzkich” 

Fundacja „Projekty 
edukacyjne” 

Od listopada 2019 r. 
do stycznia 2021 r. 
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40.  
projekt „Warsztaty 
konstytucyjne” 

Stowarzyszenie prof. 
Hołdy i ORA Opole 

Listopad-grudzień 
2020 r. 

41.  

Zespół Szkół nr 1  
im. Powstańców 

Śląskich 
w Kędzierzynie-

Koźlu 
 

pomoc 
socjoterapeutyczna, 
wychowawcza, zajęcia 
sportowo rekreacyjne  
dla  dzieci i młodzieży, 
integracja ze 
środowiskiem romskim 

Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 

„Brzdąc” 

Styczeń–grudzień 
2020 r. 

42.  

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 
Miejski Ośrodek 
Kultury – sztab 
Kędzierzyn-Koźle 

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 

(28 finał – styczeń 
2020 i przygotowania 

do finału 2021) 

Styczeń, listopad, 
grudzień 2020 r. 

43.  
„Młoda Krew Ratuje 
Życie” 

PCK – Opolski Oddział 
Okręgowy 

4.02.2020 r., 
28.09.2020 r. 

44.  
„Warsztaty 
Fotograficzne OHP” 

Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 

„Brzdąc” 
Luty 2020 r. 

45.  

promocja zdrowego 
i aktywnego stylu życia 
wśród dzieci i 
młodzieży, 
a w szczególności 
upowszechnianie 
dyscypliny sportowej – 
badminton 

Fundacja Narodowy 
Badminton i Opolski 
Okręgowy Związek 

Badmintona 

Wrzesień – listopad 
2020 r. 

46.  

projekt „DFK Klodnitz 
feiert 30 jähriges 
Gründungsjubiläum 
der SKGDs” – projekt 
jubileuszu 30-lecia 
powstania TSKN na 
Śląsku Opolskim 

TSKN, koło DFK 
Kłodnica 

30.09.2020 r. 

47.  

popularyzacja 
Badmintona, projekt 
dla szkół średnich - 
szkolenie dla 
nauczycieli 

Okręgowy Związek 
Badmintona. 

Polski Związek 
Badmintona 

Październik 2020 r. 

48.  

uczestnictwo w 
szkolnych zawodach, 
powiatowych, 
wojewódzkich – 
uczestnik zadania np. 
Finał Mistrzostw 
Powiatu w piłce nożnej 
chłopców I miejsce 
(01.10.2020r.) 
Finał Mistrzostw 
Powiatu w piłce nożnej 
dziewcząt. 

Szkolny Związek 
Sportowy „Opolskie” 

 
 

Styczeń – grudzień 
2020 r. 



str. 11 
 

49.  

udział nauczycieli i 
uczniów 
w ogólnopolskim 
programie edukacji 
finansowej oraz 
społeczno-
ekonomicznej „Moje 
finanse” 

Fundacja 
Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości 
 
 

Grudzień 2020 r. 

50.  
zbiórka karmy dla 
kotów  

Towarzystwo 
Przyjaciół Zwierząt i 

Opieki nad 
zwierzętami 

04-12.12.2020 r. 

51.  
„Przyjęcie Światełka 
z Betlejem” 

Chorągiew Opolska 
ZHP 

21.12.2020 r. 

52.  

Zespół Szkół Żeglugi 
Śródlądowej 

im. Bohaterów 
Westerplatte 

w Kędzierzynie-
Koźlu 

krwiodawstwo i 
promocja zdrowia 

 
Klub Honorowych 

Dawców Krwi 
 

Wrzesień 2020 r. 

53.  

zbiórka pieniędzy na 
karmę i leki w 
schronisku dla 
bezdomnych zwierząt 

Stowarzyszenie 
„Ukochaj zwierzaka” 

 
Październik 2020 r. 

54.  

współpraca – 
kształcenie w zakresie 
żeglugi śródlądowej, 
analiza dyrektyw 
unijnych w sprawie 
kwalifikacji 
zawodowych 

 
Stowarzyszenie Szkół 

i Instytucji 
Europejskich 

 EDINA Edukacja 
w żegludze 

śródlądowej 
-Holandia 

 

 
Cały rok 

55.  

Zespół Szkół nr 3 
im. Mikołaja Reja 
w Kędzierzynie-

Koźlu 

Samorząd uczniowski 
wziął udział w „Akcji 
pisania listów Amnesty 
International” 

Amnesty 
International 

Listopad 2020 r. 

56.  

projekt „Aktywny 
samorząd – inkubator 
społeczeństwa 
obywatelskiego”  

Fundacja Semper 
Avanti Opole 

Październik 2019 r. – 
Listopad 2020 r. 

57.  
paczki żywnościowe 
dla potrzebujących 
uczniów szkoły 

Polski Czerwony 
Krzyż 

Grudzień 2020 r. 

58.  
Zespół Szkół 
Technicznych 

i Ogólnokształcących 
w Kędzierzynie-

Koźlu 
 

aukcja przedmiotów 
i gadżetów 
przygotowanych przez 
uczniów i nauczycieli 

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 

Styczeń  2020 r. 

59.  
zbiórka na rzecz osób 
bezdomnych  

Towarzystwo Pomocy  
im. Św. Brata Alberta 

we Wrocławiu 

Grudzień 2020 r. 
(Formuła zdalna) 

60.  
udział w turnieju 
„Młoda krew ratuje 
życie” – organizacja 

PCK – Zarząd 
Rejonowy 

w Kędzierzynie-Koźlu 

27.01.2020 r. 
17.09.2020 r. 
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akcji poboru krwi na 
terenie szkoły 
(zorganizowano cztery 
pobory krwi) 

61.  

udział młodzieży 
w Olimpiadzie 
Promocji Zdrowego 
Stylu Życia PCK 

PCK – Zarząd 
Rejonowy 

w Kędzierzynie-Koźlu 

Listopad – grudzień 
2020 r. 

62.  

kampania edukacyjno 
– informacyjna 
„Solidarnie dla 
transplantacji” 

PCK – Zarząd 
Rejonowy 

w Kędzierzynie-Koźlu 

Listopad 2020 r. 
(forma zdalna) 

63.  „Lekcje z Temidą” 
Fundacja Altum  

Warszawa 
30.09.2020 r. 

64.  
organizacja turnieju 
e-sportowego „KK 
Tournament ZSTiO”  

Klub Sportowy 
Koziołek 

Listopad 2020 r. – 
grudzień 2020 r. 

65.  

Zespół Szkół 
Specjalnych im. Jana 

Brzechwy 
w Kędzierzynie-

Koźlu 

paczki dla uczniów  z 
okazji Dnia Dziecka 

Fundacja 
Dobroczynności 

ATLAS 
Czerwiec 2020 r. 

66.  
paczki świąteczne dla 
uczniów 

Fundacja 
Dobroczynności 

ATLAS 
Grudzień 2020 r. 

67.  
wydarzenia,  imprezy 
sportowe, 

Olimpiady Specjalne 
Opolskie 

Cały rok 

68.  imprezy kulturalne 
Stowarzyszenie 
Zawsze Dziecko 

Cały rok 

 

3. Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 

W okresie sprawozdawczym współpraca Wydziału Organizacyjnego z organizacjami 
polegała na m.in. na organizacji procedury konkursowej na realizację zadania publicznego 
zakończonej zawarciem dwóch umów jednorocznych z organizacjami pozarządowymi.  

Pierwszą umowę zawarto 30 grudnia 2020 r., na realizację zadania publicznego pod 
tytułem: „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów 
przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2021 r.”,  
z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie nr 2 – w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w 47-200 Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Skarbowej 4, 
ze Stowarzyszeniem OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo, z siedzibą  
w Opolu 45-070, ul. S. Dubois 18/3. Termin realizacji umowy: od 1 stycznia do 31 grudnia 
2021 r. 

Drugą umowę zawarto 30 grudnia 2020 r., na realizację zadania publicznego pod 
tytułem: „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów 
przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2021 r.”,  
z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Punkcie nr 1 
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– siedzibie Starostwa Powiatowego, w 47-220 Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Damrota 30, ze 
specjalizacją dyżuru nieodpłatnej mediacji  (jednego dnia w tygodniu), ze stowarzyszeniem 
Sursum Corda, z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, przy ul. Lwowskiej 11. Termin realizacji 
umowy:  od  1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

 

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu  

1) Priorytetowe zadania publiczne w obszarze pomocy społecznej, zrealizowane  
w 2020 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 
oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
a) Środki z PFRON wydatkowane na dofinansowanie wydarzeń dla organizacji 

pozarządowych w 2020 roku: 

 Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Kędzierzynie-Koźlu: wycieczka do Jeleniej 
Góry: 9 317,00 zł, 

 Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Nysie, które prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego: spotkania teatralne: „Terapia i Teatr”, 4 800 zł. 

 
Łączna kwota dofinansowania: 14 117 zł. 
 
b) Środki Powiatu w ramach realizacji programu wspierania działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w oparciu o zawarte umowy, wydatkowane na dofinansowanie 
wydarzeń organizowanych przez organizacje w 2020 r.: 

 Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski Zarząd Koła w Kędzierzynie-Koźlu: wyjazd 
turystyczno-rehabilitacyjny w Brennej, 2 000 zł 

 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę”: spotkanie integracyjne 
„Mikołaj w Zespole Szkół Specjalnych”, 1 000 zł                                                              

 Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie „Amazonki”: wyjazd rekreacyjno-
rehabilitacyjny, 2 000 zł 

 Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Nysie, które prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego: „Spotkania Mikołajkowe”, 2 000 zł. 

 
Łączna kwota dofinansowania: 7 000 zł. 
  
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z Powiatową Społeczną Radą  
ds. Osób Niepełnosprawnych, powołaną Zarządzeniem nr 18/2020 Starosty Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dn. 12.03.2020 r., której kadencja trwa 4 lata. 

3) W realizację zadań publicznych Programu współpracy w 2020 r. wpisane są opracowane  
i realizowane programy: 

a) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023, 
b) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2022, 
c) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021, 
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d) Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
pn.: „W ZGODZIE Z TOBA I SOBĄ” na lata 2016-2021, 

e) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego na lata 2016-2022. 

 
5. Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu  
 

W ramach współpracy z organizacjami, realizując priorytetowe zadania publiczne  
w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w 2020 r. 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 najuboższych mieszkańców DPS, 
 - przekazywanie z Banku Żywności produktów spożywczych dla podopiecznych, 
 - zakup nagród rzeczowych, artykułów spożywczych z okazji okolicznościowych imprez 
wewnętrznych organizowanych przez jednostkę. 
        Z powodu pandemii, organizacja wszelkich wydarzeń była w zdecydowanym stopniu 
ograniczona. 
 
 

IV. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU ZOSTAŁ OKREŚLONY W ROZDZIALE  
IX PROGRAMU: „OCENA REALIZACJI PROGRAMU” 

 
Zgodnie z Uchwałą Nr XV/131/2019 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
na 2020 rok, planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych  
na realizację Programu i wynikających z niego zadań w 2020 roku stanowiła co najmniej 
1 300 000 zł.  
 
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROGRMU: 
 
1. Współpraca finansowa.  

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w 2020 r. wydatkował na realizację Programu łączną 
kwotę 1 268 132 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. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) wyniosły łącznie 
1 218 615 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 2021 r., poz. 
573), dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Kędzierzynie-Koźlu w kwocie 91 094 zł (Umowa nr 1 WTZ/2020r.  
z dn. 01.07 2020 r., z terminem realizacji zadania do 31.12.2020 r.), 

b) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.  
z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), dofinansowano działalność Zgromadzenia Sióstr św. 
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Elżbiety – prowincja Nysa, na „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego”, w kwocie 1 107 521 zł (Umowa o wsparcie realizacji 
zadania publicznego z dn. 27.12.2016 r., z terminem realizacji zadania od 01.01.2017 
r. do 31.12.2021 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 2020 r., poz. 282 ze 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 na podstawie Uchwały Nr XVII/159/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2020 r. 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, o której szczegółowo mowa w rozdziale III pkt 1  
ppt 1 niniejszego sprawozdania, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski udzielił dotacji 
celowej dwóm parafiom łącznie w wysokości 20 000 zł. 
 

2) Zadania realizowane przez poszczególne jednostki i wydziały, wysokość wydatkowanych 
środków finansowych na współpracę z organizacjami pozarządowymi wyniosła łącznie  
49 517 zł , w tym: 
a) Wydział Promocji, Kultury i Sportu – 28 400 zł, 
b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 21 117 zł, (w tym 7 000 zł – środki własne 

budżetu Powiatu z programu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz 14 117 zł – środki z PFRON), 

3) Liczba ofert realizacji zadań publicznych, złożonych przez organizacje pozarządowe  
w trybie: 
a) otwartych konkursów ofert: złożono 7 ofert. 
b) z pominięciem konkursu: 0 

4) Liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: 1 
5) Liczba zawartych umów: 3 – jednoroczne: 

a) Warsztaty Terapii Zajęciowej – umowa jw. w rozdz. IV, pkt 1, ppkt 1, lit. a) niniejszego 
sprawozdania, 

b) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – dwie umowy jw. w rozdz. III, pkt 3 niniejszego 
sprawozdania. 

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 – ok. 80 
 

2. Podjęte uchwały i konsultacje. 
1) Liczba konsultowanych projektów aktów normatywnych: 1 
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: 
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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 
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, (w przypadku powołania Rady Pożytku). 

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

a) Wydział Promocji, Kultury i Sportu 

 Program współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2021 rok, 
(w trybie uchwał konsultacyjnych):  

 

 Uchwała Nr 83/362/2020 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
22 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu 
współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2021 rok”.  

 Uchwała Nr 87/376/2020 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
21 października 2020 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 2021 rok”. 

 Uchwała Nr XXIV/226/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia  
24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, na 2021 rok”. 
 

 Dotacja na zabytki: 

 Uchwała Nr XVII/159/2020 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 lutego 2020 r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  

 
b) Wydział Organizacyjny  
 
Realizacja zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert i związana z tym procedura:  
 

 Uchwała Nr 90/384/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2021 r. 

 Uchwała Nr 90/385/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na 
członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na 
powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych 
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2021 r. 

 Uchwała Nr 92/397/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. wraz z załącznikami w sprawie 
powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert 

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/10120/uchwala-nr-903842020-z-dnia-30-pazdziernika-2020-r.html
https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/10122/uchwala-nr-903852020-z-dnia-30-pazdziernika-2020-r.html
https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/10172/uchwala-nr-923972020-z-dnia-16-listopada-2020-r.html
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na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów 
przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2021 r. 

 Uchwała nr 94/406/2020 z załącznikami w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert 
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów 
przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2021 r. 

 

3. Działalność Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu 
  
W związku z upływem 8 kwietnia 2017 r. 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 była 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. 

                                       Kierownik 
                                             Wydziału Promocji, Kultury i Sportu 

 
         Agnieszka Duranc 

 

 

https://bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/10207/uchwala-nr-944062020-z-zalacznikami.html

