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I.

WSTĘP

Trzeci sektor jest ważnym partnerem dla Powiatu Łęczyńskiego, obok sektora publicznego
i rynkowego. Od wielu lat współpraca ta jest systematycznie budowana i umacniana,
obopólnymi wysiłkami. Współpraca organizacji pozarządowych ze Starostwem Powiatowym
w Łęcznej i mieszkańcami oparta jest na zapisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.
zm.), dokumentach strategiczno - programowych określających politykę Powiatu oraz
uchwalanym corocznie Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Niniejszy
dokument jest sprawozdaniem z realizacji takiego Programu w 2021 roku. Trzeba jednak
pamiętać, iż oprócz przepisów regulujących zasady współpracy, do prawidłowego
współdziałania

potrzebne

jest

również

zaangażowanie

partnerów

obu

sektorów,

doświadczenie, czy wymiana informacji, która pozwala na lepsze osiągnięcie wyznaczonych
celów. Rada Powiatu w Łęcznej w dniu 26 listopada 2020 r. podjęła Uchwałę Nr
XXII/187/2020

w

sprawie

uchwalenia

„Rocznego

programu

współpracy

Powiatu

Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2021 rok”. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego w dniu 14 grudnia 2020r. (poz. 6602) i weszła w życie po upływie 14 dni
od opublikowania.

Podstawa prawna
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) – w dalszej treści sprawozdania, jako Ustawa.

Program
„Roczny program współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (w dalszej treści sprawozdania Program)
to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji
publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych Programów jest, zgodnie
z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem
każdej jednostki samorządu terytorialnego. Powiat Łęczyński od wielu lat prowadzi aktywną
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współpracę z organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania na rzecz rozwoju
i poprawy warunków życia jego mieszkańców.
W roku 2021 Stowarzyszenia otrzymywały od Powiatu Łęczyńskiego wsparcie na różnych
polach działalności poszczególnych stowarzyszeń m.in.: patronaty honorowe imprez
organizowanych przez stowarzyszenia, użyczanie sali konferencyjnej i pomieszczeń
należących do Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Udzielano porad i prowadzono konsultacje
z organizacjami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (m.in.
zakładania stowarzyszeń, przygotowywania statutów/regulaminów i innych dokumentów),
promowano poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej wydarzeń i działań podejmowanych przez organizacje.
Roczny Program uchwalany jest do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania
Programu (art. 5a ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Powiatu, wzmocnienie
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowanie partnerstwa oraz wspieranie organizacji
pozarządowych w realizacji ważnych zadań społecznych.
Celami szczegółowymi Programu są:
1) podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu
poprzez zwiększenie aktywności organizacji,
2) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz
społeczności lokalnej,
3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
4) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
5) integracja organizacji realizujących zadania publiczne,
6) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,
7) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
8) współpraca w pozyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych
źródeł zewnętrznych, na realizację zadań własnych Powiatu.
Ponadto zgodnie z art. 5a ust 4. Ustawy Program na 2021 rok określał:
1) zasady współpracy,
2) zakres przedmiotowy,
3) formy współpracy,
4) priorytetowe zadania publiczne,
5) okres realizacji Programu,
4

6) sposób realizacji Programu,
7) wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu,
8) sposób oceny realizacji Programu,
9) informację o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji,
10) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.

II.

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) ochrona i promocja zdrowia,
3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
5) wspieranie turystyki,
6) pomoc społeczna, porządek i bezpieczeństwo publiczne,
7) przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
8) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa.

III.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Projekt Programu poddany został konsultacjom (Uchwała Nr 93/611/2020 Zarządu Powiatu
w Łęcznej z dnia 3 września 2020 r.) z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Zainteresowane podmioty mogły w dniach od 7 września
do 22 września 2020 roku zgłaszać swoje opinie, uwagi i propozycje do projektu Programu
za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładkach: „Aktualności”
, na BIP (organizacje pozarządowe), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łęcznej oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Formularz należało
dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, bądź osobiście
do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95a.
Podczas przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu
Programu.

IV.

FORMY WSPÓŁPRACY

Formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez Powiat Łęczyński zostały
określone w Programie i przyjęte Uchwałą Nr XXII/187/2020 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia
26 listopada 2020r. Program formułował sfery zadań publicznych, które realizowane
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były w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przez Wydział Promocji, Kultury
i Turystyki.

V.

REALIZACJA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH

Jedną z form realizacji Programu był ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Łęcznej Uchwałą
Nr 116/738/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych, które w 2021 roku zleca Powiat Łęczyński.
Ogłoszenie konkursowe zawierało informację o rodzaju wspieranych zadań, wysokości
środków finansowych, zasadach, kryteriach wyboru ofert, a także warunkach, terminie i trybie
przekazania dotacji.
W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa
narodowego, wysokość środków wynosiła w 2021 r. 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście
tysięcy złotych) obejmowała następujące zadania:
1) organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji i warsztatów
zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu łęczyńskiego;
2) organizowanie warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby,
miejsca i wydarzenia historyczne na terenie Powiatu;
3) upowszechnianie sztuki teatralnej;
4) wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;
5) wspieranie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce historyczno-kulturalnej
dotyczących obszaru powiatu łęczyńskiego;
6) ochrona i opieka nad zabytkami, w szczególności poprzez działania mające na celu
odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego.
W dziedzinie kultury fizycznej i sportu, wysokość środków wynosiła w 2021 r. 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) i obejmowała następujące zadania:
1) organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji
dla mieszkańców Powiatu, w tym osób niepełnosprawnych o charakterze otwartym;
2) organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno - wychowawczych dla młodzieży;
3) organizowanie działań sportowych prowadzonych przez kluby sportowe i uczniowskie
kluby sportowe;
4) organizowanie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród
mieszkańców powiatu.
W dziedzinie turystyki wysokość środków wynosiła w 2021 r. 8 000,00 zł (słownie: osiem
tysięcy złotych) i obejmowała następujące zadania:
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1) promowanie walorów turystycznych regionu;
2) promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych podczas krajowych
i zagranicznych targów turystycznych;
3) publikacja wydawnictw i materiałów informacyjnych i promocyjnych;
4) upowszechnianie

turystyki

poprzez:

dofinansowanie

imprez

turystyczno

- krajoznawczych o charakterze regionalnym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
(rajdy, zloty, spływy), dofinansowanie konkursów, festiwali, imprez plenerowych
(konkursy, jarmarki), dofinansowanie spotkań, konferencji i seminariów dotyczących
rozwoju turystyki i promocji regionu;
5) promocja przedsiębiorczości m.in. wsparcia dla osób i podmiotów rozpoczynających
działalność w sektorze usług turystycznych poprzez doradztwo, szkolenia, prezentacje,
itp.,
6) aktywizacja terenów niezagospodarowanych turystycznie.
W dziedzinie zdrowia wysokość środków wynosiła w 2021 r. 5 000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych) i obejmowała następujące zadania:
1) prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie
powiatu,
2) organizowanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności
za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, w tym m.in. programów edukacyjnych
w zakresie udzielania pomocy, akcji honorowego krwiodawstwa itp.;
3) wspieranie organizacji i promocji bezpłatnych badan profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 stycznia 2021 r.( Uchwała Nr 116/738/2021) Otwarty
Konkurs Ofert organizacje pozarządowe złożyły łącznie 14 ofert z zakresu:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego - 5 ofert
złożyło 5 podmiotów,
2) kultury fizycznej i sportu - 5 oferty złożyło 5 podmiotów,
3) turystyki - 3 oferty złożyło 3 podmioty.
4) zdrowia – 1 ofertę złożył 1 podmiot.
Komisja Konkursowa rozpatrzyła złożone oferty pod względem spełnienia wymogów
formalnych i merytorycznych, sprawdzono czy złożone oferty spełniają wymogi określone
w załączniku do Uchwały nr 116/738/2021 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 28 stycznia
2021 r. Zarząd Powiatu w Łęcznej na posiedzeniu w dniu 11 marca 2021 roku podjął
ostateczną decyzję o wysokości przyznanych dotacji na wsparcie realizacji ww. zadań
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(Uchwała Nr 121/759/2021 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie
udzielenia dotacji po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych, które w 2021 roku wesprze Powiat Łęczyński).
Na realizację zadań z zakresu kultury, sportu, turystyki i zdrowia przyznano 14 dotacji
w łącznej wysokości 33 985,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt
pięć złotych). Wyniki konkursu zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Łęcznej, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Łęczyńskiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z Ustawą jak i zapisami umowy organizacje zobowiązane były do złożenia
sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia
ich zakończenia. Analiza merytoryczna polegała na sprawdzeniu zgodności zrealizowanego
zadania z umową (harmonogram, rezultaty, zgodność rozliczenia z kosztorysem zawartym
w ofercie, będącej załącznikiem do umowy). Analiza formalno – rachunkowa polegała
na sprawdzeniu przedstawionego rozliczenia pod względem rachunkowym.
Zestawienie organizacji pozarządowych, które w roku 2021 otrzymały dotacje z budżetu
Powiatu Łęczyńskiego:
1. Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony
dziedzictwa narodowego.
Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota
dotacji (zł)

Kwota dotacji
wykorzystanej

Zakres: organizacja imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z
promocją dziedzictwa kulturowego regionu łęczyńskiego
1 Stowarzyszenie Kobiet
„Z tradycją do nowoczesności”
5 000,00
5 000,00
Powiatu Łęczyńskiego
2 Stowarzyszenie Koła
Tradycje zielarskie w powiecie
3 000,00
3 000,00
Gospodyń Wiejskich w
łęczyńskim
Stoczku
3 Towarzystwo Przyjaciół
Dni Kultury Chrześcijańskiej
5 500,00
5 500,00
Milejowa
4 Stowarzyszenie Kijańczyk
Warsztaty edukacyjne „Kijany –
1 000,00
1 000,00
czerpiemy z historii, tworzymy
historię”
Ochotnicza Straż Pożarna w
„Noc świętojańska powiatu
5 Głębokiem
łęczyńskiego w 2021r. 2 800,00
2 800,00
wzmocnienie roli kultury w
budowaniu aktywności
społecznej”
Łączna kwota przyznanych dotacji

17 300,00

17 300,00
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2. Zadanie publiczne z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Łęczyńskim.
Lp.

Nazwa Oferenta

Kwota
Kwota dotacji
dotacji (zł) wykorzystanej
Zakres: organizacja zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji
dla mieszkańców powiatu o charakterze otwartym
Lubartowskie Towarzystwo
Rowerowa Stolica Powiatu
1 Przyjaciół Sportu
Łęczyńskiego
1 785,00 zł
1 785,00 zł

3

Ludowy Klub Sportowy
„ISKRA” przy Szkole
Podstawowej w Spiczynie
Lubelski Klub Sportów Walki
„DAN”

4

Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Wigor”

5

Stowarzyszenie Koła Gospodyń
Wiejskich w Stoczku

2

Nazwa zadania publicznego

Mistrzostwa Województwa
Lubelskiego Młodzików w
3 000,00 zł
zapasach - styl wolny mężczyzn
Mistrzowie
kickboxingu
z
Powiatu Łęczyńskiego – wsparcie 900,00 zł
przygotowań
do
mistrzostw
Polski w kickboxingu
„Wybierz Kijany” – rozwijaj
zainteresowania sportowe w
1 300,00 zł
Zespole Szkół Rolniczych w
Kijanach
„Z pasją po zdrowie”
1 400,00 zł

Łączna kwota przyznanych dotacji

8 385,00 zł

3 000,00 zł
900,00 zł

1 300,00 zł
1 400,00 zł
8 385,00 zł

3. Zadanie publiczne z zakresu rozwoju turystyki w Powiecie Łęczyńskim
Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota
Kwota dotacji
dotacji (zł) wykorzystanej
Zakres: promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych podczas krajowych
i zagranicznych targów turystycznych
1
Lubartowskie Towarzystwo
„Dzień dziecka w kajaku”
1 500,00 zł
1 500,00 zł
Przyjaciół Sportu
2
Stowarzyszenie Kobiet
Promocja powiatu – produkty i 2 500,00 zł
2 500,00 zł
Powiatu Łęczyńskiego
potrawy lokalne”
3
Ochotnicza Straż Pożarna w
„W kierunku Słowiańskiego Grodu 1 800,00 zł
1 800,00 zł
Głębokiem
– rajd rowerowy Głębokie – Wólka
Bielecka”
Łączna kwota przyznanych dotacji

5 800,00 zł

5 800,00 zł

4. Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota
Kwota dotacji
dotacji (zł) wykorzystanej

Zakres: ochrona i promocja zdrowia
1
Łęczyńskie Stowarzyszenie
„Wiem, działam rozwijam się –
Inicjatyw Społecznych
zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla 2 500,00 zł
rodzin
osób
chorujących
psychicznie, mieszkańców Powiatu
Łęczyńskiego”
Łączna kwota przyznanych dotacji

2 500,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł
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Łączna wysokość kwot udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Łęczyńskiego
w poszczególnych obszarach zadaniowych w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Lp.
Obszar zadaniowy
finansowania
1

2

3
4

Kwota planowana
w budżecie
na 2021 r.

Kwota udzielonych
dotacji z budżetu
powiatu w 2021r.

Kwota dotacji
wykorzystanej (zł)

18 000,00 zł

17 300,00 zł

17 300,00 zł

10 000,00 zł

8 385,00 zł

8 385,00 zł

8 000,00 zł

5 800,00 zł

5 800,00 zł

5 000,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł

41 000,00 zł

33 985,00 zł

33 985,00 zł

Zadania publiczne z zakresu
kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury oraz ochrony
dziedzictwa narodowego.
Zadania publiczne z zakresu
rozwoju kultury fizycznej
i sportu
Zadania publiczne z zakresu
rozwoju turystyki
Zadania publiczne z zakresu
ochrony i promocji zdrowia
Łączna kwota

VI.

PODSUMOWANIE

Wszystkie podejmowane działania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz
ochrony i promocji zdrowia realizowane były przy zachowaniu jawności postępowania,
wzajemnej informacji o przebiegu i stopniu realizacji, otwartości na innowacyjność
i konkurencyjność przy zachowaniu pełnej suwerenności stron. Realizowane przez podmioty
zadania motywowały mieszkańców powiatu łęczyńskiego do udziału w pracach nad
aktywizacją lokalnej społeczności, pobudzały kreatywność, umacniały świadomość
obywatelską nad poczuciem odpowiedzialności za rozwój młodego pokolenia, wspólnoty
lokalnej i regionu. Aby rozwój lokalny przebiegał we właściwym kierunku i stwarzał
mieszkańcom pozytywne perspektywy, niezbędna jest stała, permanentna i wciąż
doskonalona współpraca samorządu z organizacjami.
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