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WPROWADZENIE 
 

  

 

Opracowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy wynika z art. 5a ust. 3 

znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie
1
, w myśl którego organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie 

później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni. 

Pierwsze sprawozdanie zostało opracowane w 2011 r. i obejmowało ocenę programu 

współpracy obowiązującego w roku 2010. Jego autorzy, obok kwestii bezpośrednio związanych 

ze współpracą finansową i pozafinansową, opisali sprawy bardziej ogólne dotyczące początków 

współpracy z sektorem pozarządowym w Przemyślu, podstaw prawnych tej współpracy 

oraz charakterystykę stowarzyszeń i fundacji, w tym zakres sprawowanego nadzoru. 

Niniejsze sprawozdanie jest drugim z kolei dokumentem podsumowującym współpracę 

Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami kościelnymi.  

W bieżącym dokumencie zostały przedstawione informacje dotyczące zmian jakie nastąpiły 

w roku 2011. 

 

Mam nadzieję, iż przygotowany dokument dostarczy wszystkim zainteresowanym 

wyczerpującej wiedzy na temat zadań zrealizowanych w roku 2011 we współpracy władz miasta 

Przemyśla z organizacjami pozarządowymi.  

 

 

 
PREZYDENT 

MIASTA PRZEMYŚLA 

 

 

Robert Choma 

 

                                                 
1
  Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm. 
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1.  WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 

 

1.1  Działalność pożytku publicznego-zmiana ustawy 

W roku 2011 nastąpiła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie
2
.  

Potrzeba nowelizacji ustawy wyniknęła z pojawiających się problemów interpretacyjnych –  

niedookreśloności lub niedoprecyzowania niektórych jej przepisów. Zmiany miały charakter 

legislacyjny i redakcyjny.  

I tak np. treść art. 5a ust. 3 ustawy uzupełniono o obowiązek opublikowania przez organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Doprecyzowano 

przepis art. 5a ust. 4 pkt 8 tak, aby oczywiste było, że program współpracy zawiera informację 

nt. planowanych a nie przeznaczonych (jak zapisano wcześniej) środków na jego realizację.  

Ponadto w art. 11 po ust. 2a dodano ust. 2b precyzujący jakich czynności nie może 

obejmować „obsługa” konkursu zlecona organizacjom pozarządowym.  

Nadano nowe brzmienie art. 15 ust. 2i wprowadzając trzydziestodniowy termin, dotychczas 

nieokreślony w przepisach ustawy, w którym można żądać od organów administracji publicznej 

uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 

Nadto w celu zapewnienia możliwości działania komisji konkursowej, wprowadzono trzy 

przesłanki, po wystąpieniu których prace komisji będą mogły się odbywać bez udziału 

przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

  

1.2  Dokumenty regulujące współpracę w Przemyślu 

1.2.1 Roczny program współpracy 

 

W dniu 10 listopada 2010 r. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie rocznego programu 

współpracy na rok 2011
3
. Projekt programu był przedmiotem konsultacji społecznych w trybie 

i na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej
4
.  

Od 8 czerwca do 30 lipca 2010 r. organizacje pozarządowe miały możliwość składania 

wszelkich propozycji i uwag do projektu, które następnie zostały przekazane do wydziałów 

merytorycznych Urzędu Miejskiego w celu zajęcia stanowiska oraz ewentualnego uwzględnienia 

w planach wydatków budżetowych na rok 2011. 

                                                 
2
  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1244).  
3
  Uchwała Nr 301/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. 
4
  Uchwała Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub 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. 
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Na tym etapie swoje propozycje zgłosiły: Miejska Rada Sportu, Nadsańskie Stowarzyszenie 

Muzyczne oraz Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej. 

Następnie Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przygotował projekt 

programu współpracy, który został poddany konsultacjom w sposób określony zarządzeniem 

Prezydenta Miasta
5
. 

W konsultacjach, trwających od 26 października do 8 listopada 2010 r., uczestniczyły 

następujące organizacje pozarządowe: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału 

Okręgowego, Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej oraz Miejska Rada Sportu.  

Informacje nt. konsultacji oraz ich wyniki zostały zamieszczone na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl w zakładce 

Organizacje pozarządowe/konsultacje) oraz były dostępne na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1. 

 

Program współpracy został podzielony na 10 następujących rozdziałów: postanowienia 

ogólne; podmioty współpracy; cel główny i cele szczegółowe; zasady i formy współpracy; 

zakres przedmiotowy współpracy oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację 

programu; priorytetowe zadania publiczne; trybu powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert; sposób tworzenia programu 

oraz przebieg konsultacji; sposób i ocena realizacji programu oraz okres jego realizacji. 

Na rok 2011 zostały określone priorytetowe zadania z następujących obszarów: pomoc 

społeczna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

oraz turystyka i rekreacja.  

Obok współpracy o charakterze finansowym w programie zawarto propozycje współpracy 

pozafinansowej, w tym m.in. wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności; 

realizację wspólnych projektów, tym obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 

oraz organizacji II Przemyskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych; wspieranie i promowanie 

organizacji pozarządowych poprzez wspólne organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych 

i promocyjnych o szczególnym znaczeniu dla wizerunku miasta; współdziałanie 

w opracowywaniu strategii, aktów prawa lokalnego oraz programów dla miasta Przemyśla; 

popularyzację działalności organizacji pozarządowych w mediach lokalnych i na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego; prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach 

pozarządowych; powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego; inicjowanie 

i współorganizowanie szkoleń, których celem będzie podniesienie sprawności funkcjonowania 

organizacji pozarządowych; udzielanie porad i pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie 

stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy prawo 

o stowarzyszeniach oraz innych regulacji dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora; 

działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; działalności w zakresie promocji 

i ochrony zdrowia; umieszczanie na stronach internetowych miasta dotyczących sportu 

wszelkich informacji promujących działania wszystkich podmiotów działających w kulturze 

                                                 
5
  Zarządzenie Nr 282/2010 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2011.  
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fizycznej, w szczególności rocznego kalendarza imprez sportowych i terminarzy spotkań 

ligowych; organizowanie szkoleń dla podmiotów branży turystycznej, w tym stowarzyszeń 

z zakresu wybranych zagadnień dotyczących turystyki.   

Ponadto organizacje pozarządowe mogły uzyskać wsparcie poprzez promocję ich 

działalności na stronach internetowych Urzędu Miejskiego oraz na łamach miesięcznika „Nasz 

Przemyśl”.  

Szczegółowa analiza realizacji powyższych zadań jest najważniejszą częścią niniejszego 

sprawozdania i została szeroko omówiona w dalszej jego części.  

 

Z kolei w dniu 25 sierpnia 2011 roku Rada Miejska w Przemyślu zmieniła uchwałę 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy na rok 2011
6
. 

 

1.2.2 Gminny program przeciwdziałania uzależnieniom 

 

W roku 2010 został uchwalony Gminny program przeciwdziałania uzależnieniom
7
. Jego  

przyjęcie stanowiło podstawę do zlecania realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zadania zrealizowane w ramach Gminnego programu zostały opisane w dalszej części 

sprawozdania. 

 

1.2.3 Karta Współpracy 

 

W dniu 25 sierpnia 2011 r. Rada Miejska zmieniła uchwałę sprawie przyjęcia Karty 

Współpracy
8
. Większość wprowadzonych zmian miała charakter porządkujący i dostosowujący 

do obowiązujących uregulowań prawnych.  

I tak część zmian dostosowała zapisy Karty Współpracy do znowelizowanej ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Ponadto skreślono rozdział regulujący funkcjonowanie Zespołu Konsultacyjnego, wobec 

trwających prac nad powołaniem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

 

                                                 
6
  Uchwała Nr 195/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. Zmiana polegała na skreśleniu 

w Rozdziale VII ustępu 3, którego zapis zakwestionował Wojewoda Podkarpacki.    
7
  Uchwała Nr 300/2010 Rady Miejskiej w Przemyśl z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

w Przemyślu na rok 2011. 
8
  Uchwała Nr 194/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia Karty Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
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2.  CHARAKTERYSTYKA PRZEMYSKICH ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH  
 

 

Na podstawie ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez Wydział Spraw Społecznych 

oraz Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu można określić liczbę 

organizacji działających na terenie miasta. Wg danych na dzień 31 grudnia 2011 na terenie 

miasta funkcjonowało łącznie 268 organizacji pozarządowych.  

 

Tabela 1. Liczba organizacji pozarządowych wg rodzaju prowadzonej działalności w latach 2005-2011 

Rodzaj prowadzonej 

działalności 

Liczba organizacji 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Oświata, edukacja, wychowanie 15 18 21 26 28 30 36 

Pomoc społeczna, działalność 

charytatywna 
4 6 5 5 5 5 5 

Ochrona zdrowia, rehabilitacja 18 16 18 22 22 23 26 

Rodzina, dzieci, młodzież 7 7 13 14 19 19 19 

Sztuka, kultura, ochrona zabytków 31 26 28 36 37 41 45 

Ekologia, ochrona środowiska 10 6 7 12 10 10 13 

Seniorzy, organizacje 

kombatanckie 
9 11 12 13 15 15 14 

Organizacje kobiece 5 2 2 2 2 2 2 

Sport, rekreacja 6 61 77 82 84 84 78 

Mniejszości narodowe 2 1 1 2 3 3 3 

Przedsiębiorczość - 11 15 19 21 22 22 

Inne 24 5 3 4 5 5 5 

RAZEM 131 170 202 237 251 259 268 

 

Ponadto na podstawie ewidencji fundacji prowadzonej przez Wydział Spraw Społecznych 

można wskazać, iż w ogólnej liczbie organizacji pozarządowych, na terenie miasta Przemyśla 

ma swoją siedzibę 11 fundacji. 
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Tabela 2. Procentowy podział organizacji pozarządowych wg rodzaju prowadzonej działalności w latach 

2005-2011. Dane na koniec 2011 r. 

Rodzaj prowadzonej działalności 
Udział % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Oświata, edukacja, wychowanie 11,28 15,57 10,39 11,20 11,16 11,58 13,43 

Pomoc społeczna, działalność 

charytatywna 
3,01 4,91 2,47 2,15 2,00 1,93 1,87 

Ochrona zdrowia, rehabilitacja 13,53 13,11 8,91 9,48 8,77 8,88 9,70 

Rodzina, dzieci, młodzież 6,02 9,83 6,43 6,03 7,57 7,36 7,09 

Sztuka, kultura, ochrona zabytków 24,06 21,31 13,86 15,51 14,75 15,83 16,79 

Ekologia, ochrona środowiska 7,52 4,91 3,46 5,17 3,99 3,86 4,85 

Seniorzy, organizacje 

kombatanckie 
6,77 9,01 5,94 5,60 5,98 5,79 5,22 

Organizacje kobiece 3,76 1,63 0,99 0,86 0,80 0,77 0,75 

Sport, rekreacja 5,26 4,91 38,11 33,19 33,47 32,43 29,10 

Mniejszości narodowe 0,75 0,81 0,49 0,86 1,20 1,15 1,12 

Przedsiębiorczość - 9,01 7,42 8,19 8,37 8,49 8,21 

Inne 18,04 4,09 1,53 1,72 2,00 1,93 1,87 

 

Powyższa tabela podaje informację jaki procent organizacji pozarządowych prowadzi 

działalność określonego rodzaju na terenie miasta Przemyśla w stosunku do ogólnej liczby 

organizacji. Największą liczebnie grupę organizacji stanowią, podobnie jak w latach ubiegłych, 

organizacje działające w sferze sportu i rekreacji – 29 %. Z kolei niecałe 17 % stowarzyszeń 

realizuje swoje cele statutowe w sferze sztuki, kultury i ochrony zabytków. Najmniej 

funkcjonuje organizacji kobiecych (0,75 %) oraz skupiających mniejszości narodowe (1%). 

Działalnością z zakresu pomocy społecznej zajmuje się niecałe 2 % podmiotów.  

Wykres 2. Procentowy podział organizacji pozarządowych wg rodzaju prowadzonej działalności w latach 

2005-2011. Dane na koniec 2011 r.  
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3. ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH 

WSPÓŁPRACY W ROKU 2011 
 

 

3.1  Współpraca o charakterze finansowym – otwarte konkursy ofert 

3.1.1  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
9
 

 

1)  wspieranie na terenie miasta Przemyśla realizacji programów profilaktyczno-

edukacyjnych w zakresie uzależnień w szkołach podstawowych i gimnazjalnych;  

2)  wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, 

w szczególności realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży; 

3)  wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu 

miasta Przemyśla w czasie ferii stacjonarnych; 

4)  wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego 

stacjonarnego i wyjazdowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla; 

5)  wspieranie działań służących wspomaganiu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od 

alkoholu poprzez realizację programów rehabilitacyjno-edukacyjnych oraz imprez 

integrujących; 

6)  wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Przemyśla, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.  

 

3.1.2  W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
10

 

 

1)  organizacja zajęć sportowych i turniejów dla dzieci i młodzieży; 

2)  organizacja miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych. 

  

3.1.3  W zakresie sportu
11

 

 

1)  podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych; 

2)  wspieranie uczestnictwa klubów w rozgrywkach ligowych i turniejach;  

3)  pomoc w modernizacji  i utrzymaniu klubowej bazy sportowej. 

                                                 
9
  Dotacje przekazano w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
10

  Dotacje przekazano w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
11

  Dotacje przekazano w trybie i na zasadach określonych w uchwale Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu 

z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu 

w Gminie Miejskiej Przemyśl.  
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3.1.4  W zakresie kultury
12

 

 

1)  wspieranie wydawnictw związanych z dziedzictwem kulturowym miasta Przemyśla; 

2)  wspieranie organizacji imprez o profilu tanecznym; 

3)  wspieranie organizacji koncertów muzyki poważnej, festiwali i warsztatów muzycznych 

w Przemyślu; 

4)  wspieranie organizacji imprez teatralnych związanych z dziedzictwem kulturalnym 

w Przemyślu; 

5)  wspieranie organizacji przedsięwzięć promujących wielokulturowe dziedzictwo miasta 

Przemyśla. 

 

 

 

 
Tabela 3. Kwoty dotacji przekazanych w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2011 

Lp. Wydział Zakres zadań 
Kwota dotacji 

(zł) 

Liczba 

konkursów 

Liczba 

ofert 

Liczba 

umów 

1 Wydział Spraw Społecznych Profilaktyka uzależnień      552 344,00 2 47 39 

2 Wydział Kultury Kultura 145 000,00 1 12 12 

3 Wydział Sportu i Turystyki 
Kultura fizyczna i sport 115 000,00 1 51 37 

Sport  440 000,00 1 22 20 

SUMA 1 252 344,00 6 132 108 

 

W roku 2011 ogłoszono łącznie 6 otwartych konkursów ofert na realizację 14 zadań 

publicznych. W sumie wpłynęło 132 wniosków, z których dofinansowano 108. 

                                                 
12

  Dotacje przekazano w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Wykres 1. Procentowy podział dotacji wg zadań zrealizowanych w roku 2011 

 
 

 

Jak wynika z powyższego wykresu największy udział wydatków (44 %) stanowiły dotacje na 

realizacje zadań z zakresu profilaktyki uzależnień; natomiast najmniejszy – dotacje na zadania 

z zakresu kultury fizycznej i sportu. 
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3.2  Współpraca o charakterze finansowym – pozakonkursowym 

3.2.1  W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 

1)  wspieranie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic 

środowiskowych z terenu miasta Przemyśla; 

2)  remont pomieszczeń z przeznaczeniem na siedzibę placówki opiekuńczo-

wychowawczej wsparcia dziennego; 

3)  dofinansowanie czasopisma lokalnego w zakresie problematyki uzależnień.   

   

3.2.2 W zakresie pomocy społecznej 

 

- wspieranie działalności „Klubu Seniora”. 

 

 3.2.3 W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 

1)  stypendia sportowe dla zawodników;  

2)  nagrody i wyróżnienia dla trenerów, zawodników i klubów sportowych; 

3)  promocja miasta przez sport. 

 

3.2.4 W zakresie kultury  

 

1)  pomoc przy organizacji Narodowego Dnia Życia (organizacja wystawy oraz koncertu) 

 - Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyśl; 

2)  organizacja koncertu Przemyskiego Kwartetu Smyczkowego podczas Manewrów 

Szwejkowskich - Stowarzyszenie Dobrego Wojaka Szwejka w Przemyślu;  

3)  pomoc przy organizacji przedsięwzięcia z okazji Święta Niepodległości, wspólne 

śpiewanie pieśni patriotycznych - Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu; 

4)  pomoc przy organizacji plebiscytu „Przemyślanin Roku 2010” (sfinansowanie druku 

plakatów) - Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu;  

5)  pomoc przy organizacji uroczystości związanej z odrestaurowanym Sztandarem 

Chorągwi Harcerzy ZHP we Lwowie z 1933 r. (sfinansowanie przygotowania 

wojskowej grochówki plenerowy poczęstunek dla uczestników uroczystości) - 

Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP; 

6)  zlecanie oprawy muzycznej uroczystości z okazji świąt państwowych - Stowarzyszenie 

Przemyskiej Orkiestry Dętej; 

7)  zlecanie oprawy muzycznej uroczystości z okazji świąt państwowych - Stowarzyszenie 

Archidiecezjalny Chór „Magnificat”; 

8)  pomoc przy organizacji imprezy pn. „Dzień Romski” (sfinansowanie kosztów wynajmu 

estrady) - Stowarzyszenie Romów Przemyskich;  

9)  ufundowanie nagrody rzeczowej w konkursie „Mój ulubiony sklep” - Przemyska 

Kongregacja Kupiecka. 
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3.2.5 W zakresie turystyki 

 

1)  wsparcie obchodów jubileuszowych organizacji turystycznych;  

2)  zlecenie usługi prowadzenia punktu informacji turystycznej z siedzibą przy 

ul. Grodzkiej 1;  

3)  zlecenie usługi organizacji imprez krajoznawczych, odnawiania szlaków na terenie 

miasta;  

4)  zlecenie usługi prowadzenie informacji turystycznej w Bramie Sanockiej i Wieży 

Katedralnej, udziału w targach turystycznych i imprezach promujących miasto;  

5)  zlecenie usługi organizacji Przemyskiej Gry Miejskiej oraz Weekendów z Fantastyką;  

6)  ufundowanie nagród i pucharów na Wystawę Psów Rasowych. 

 

3.2.6 W zakresie prac remontowo-konserwatorskich 

 

Przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich obiektów sakralnych i innych
13

. Na prace 

remontowo-konserwatorskie dofinansowanie uzyskało 12 podmiotów kościelnych oraz jedno 

stowarzyszenie. 

 

Tabela 4. Dofinansowanie pozakonkursowe w roku 2011 

Lp. Wydział Zakres zadań 
Kwota 

dofinansowania (zł) 

1 Wydział Spraw Społecznych 
Profilaktyka 173 432,00 

Pomoc społeczna 9 900,00 

2 Wydział Kultury  
Kultura  20 432,00 

Turystyka 95 000,00 

3 Wydział Sportu i Turystyki Sport 380 000,00 

4 
Wieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony 

i Konserwacji Zabytków 

Prace remontowo-

konserwatorskie 
215 000,00 

SUMA 893 764,00 

 

 

                                                 
13

  Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.), art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 25/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 lutego 

2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków z późn. zm.  
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Wykres 2. Procentowy podział dofinansowania pozakonkursowego w roku 2011 

 
 

 

Największy procentowo udział dofinansowania pozakonkursowego otrzymały zadania z zakresu 

sportu (42 %). Natomiast najmniejsze – zadania z zakresu kultury (2 %) i pomocy społecznej 

(1%). 

 
 

Wykres 3. Procentowy udział dofinansowania zadań w podziale na tryb konkursowy i pozakonkursowy 

w roku 2011 

 
 

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, że 58 % kwoty ogółem dofinansowania 

przeznaczonego na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zostało 

przekazywanych w drodze otwartych konkursów ofert.  
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W roku 2011 

przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom kościelnym 

 

2 146 108,00  zł 
 

co stanowi 0,45 % kwoty wydatków budżetowych ogółem14 
 

 

 

 

Wykres 4. Kwoty wydatków ogółem w latach 2003-2011 przekazanych organizacjom pozarządowym  

 
 

 

Z przedstawionego powyżej wykresu wynika, iż w latach 2003-2010 wyraźnie rosła łączna suma 

kwot przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe. 

 W roku 2011 nastąpiło zmniejszenie kwoty dofinansowania, co spowodowane było m.in. 

przejęciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu organizacji otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem 

dofinansowania w kwocie 2 146 279 zł.      

 

 

                                                 
14

  Wydatki budżetu miasta w roku 2011wyniosły: 476 697 351 zł. 
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Wykres 5. Procent dofinansowania organizacji pozarządowych w stosunku do wydatków budżetowych 

w latach 2003-2011 

 
 

 

Powyższy wykres przedstawia procent dofinansowania organizacji pozarządowych w stosunku 

do wydatków budżetowych w latach 2003-2011 wraz z linią trendu. Przedstawiona linia trendu 

w sposób graficzny ukazuje wzrostowy trend kwot dofinansowania.  
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4.  WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE 

POZAFINANSOWYM W ROKU 2011 
 

 

4.1  W zakresie spraw społecznych i zdrowia 

1)  zorganizowanie II Przemyskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych; 

2)  współorganizowanie Święta Dużych Rodzin, Dnia Seniora i Dnia Inwalidy – druk 

plakatów, zaproszeń oraz ich rozesłanie; 

3)  przekazywanie organizacjom nagród rzeczowych i materiałów promujących gminny 

program przeciwdziałania uzależnieniom (misie, koszulki, pendravy);  

4)  prowadzenie na stronie internetowej Miejskiego Serwisu Informacyjnego działu dla 

organizacji pozarządowych;  

5)  promocja 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego;  

6)  zorganizowanie spotkania z przedstawicielami świetlic środowiskowych i klubów 

młodzieżowych w celu omówienia spraw związanych z udziałem w otwartym konkursie 

ofert;  

7)  udzielanie referencji organizacjom; 

8)  współpraca ze studentami wyższych uczelni przy pisaniu prac licencjackich 

i magisterskich podejmujących tematykę współpracy z organizacjami pozarządowymi;  

9)  udział przedstawicieli miasta w Grupie Wymiany Doświadczeń pt. "Współpraca 

jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi" organizowanym 

w ramach projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Model współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowym"; 

10) konsultowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

11) udostępnianie organizacjom pozarządowym sal narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu;  

12) szkolenia tematyczne związane z ochroną i promocją zdrowia; 

13) propagowanie idei marszów i obchodów dni poświęconych tematyce zdrowotnej; 

14) udział w posiedzeniach i konferencjach o tematyce zdrowotnej; 

15) realizacja programu ochrony zdrowia psychicznego. 

  

4.2 W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

1)  konsultacje oraz porady z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej 

dotyczące ogłoszonych konkursów ofert, a także możliwości pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych i pisania projektów, wniosków oraz ich rozliczania; 

2)  umieszczanie na stronach internetowych miasta wszelkich informacji promujących 

działania wszystkich podmiotów działających w kulturze fizycznej, w szczególności 

terminarzy spotkań ligowych, miejsca i godzin prowadzenia zajęć, rocznego kalendarza 

imprez sportowych, zapowiedzi oraz sprawozdań z przebiegu turniejów, biegów, lig 

szkolnych i miejskiego współzawodnictwa szkół. 
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4.3 W zakresie kultury i edukacji 

W ramach współpracy pozafinansowej, Wydział Kultury udzielał pomocy w przedsięwzięciach 

organizowanych przez towarzystwa w postaci opracowania komputerowego afiszy, zaproszeń, 

przekazywania materiałów promocyjnych o mieście, okazjonalnie drukował i wysyłał 

zaproszenia, pomagał przy rozreklamowaniu imprez, organizowanych uroczystości.  

W 2011 r. pomoc otrzymały: 

1)  Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Koło w Przemyślu – opracowano komputerowo 

i wydrukowano 50 szt. zaproszeń na uroczystości rocznicowe Zbrodni Katyńskiej 

(16. 04. 2011); 

2)  Stowarzyszenie „Młodość ze Sztuką” Teatr „Zawieszeni” – pomoc organizacyjno-

techniczna (zapewnienie dostępu do „źródła prądu”) przy wystawieniu w plenerze na 

Rynku spektaklu pn. ”Dziadowanie” opartego o „Dziady” A. Mickiewicza (29.10. 

2011); 

3)  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Region Ziemi Przemyskiej – przekazanie 

materiałów promocyjnych (10 kompletów składających się z filmu o mieście 

oraz zestawów „Warto zobaczyć”, „Przemyskie Muzea”, „Twierdza Przemyśl”) dla 

uczestników festynu sportowo – rekreacyjnego (02. 07. 2011); 

4)  Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych – pomoc przy organizacji 

„Marszu Rotmistrza” upamiętniającego postać Rotmistrza Witolda Pileckiego 

(13.05.2011) - umożliwienie i zabezpieczenie trasy przemarszu, zapewnienie 

zabezpieczenia medycznego, zlecenie oflagowania miejsc włączonych w uroczystość; 

5)  Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP – pomoc przy organizacji Mszy Św. polowej 

na Pl. Niepodległości z błogosławieństwem dla odrestaurowanego Sztandaru Chorągwi 

Harcerzy ZHP we Lwowie z 1933 r. (zapewnienie 120 szt. krzeseł dla zaproszonych 

gości, zapewnienie dekoracji na Pl. Legionów, skierowanie prośby do Policji i Straży 

Miejskiej o zabezpieczenie porządku podczas uroczystości), program uroczystości 

został ujęty na plakatach i zaproszeniach drukowanych przez Urząd w związku 

z uroczystościami rocznicowymi Napaści Związku Sowieckiego na Polskę 17 Września,  

 - pomoc w zorganizowaniu w Rynku uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła 

Pokoju;  

6)  Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu – pomoc w organizacji corocznego 

Plebiscytu „Przemyślanin Roku”, którego celem jest promocja osiągnięć i dokonań osób 

zasłużonych dla rozwoju miasta Przemyśla. Ogłoszenie wyników plebiscytu, wręczenie 

statuetki i dyplomów odbywa się podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu 

odbywającej się z okazji Święta Konstytucji 3 Maja; 

7)  Stowarzyszenia kombatanckie – zapraszanie członków stowarzyszeń na uroczystości 

państwowe i rocznicowe organizowane w mieście; 

8)  Wydział Edukacji przekazywał informacje, materiały informacyjne i dydaktyczne do 

wszystkich szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl 

za pośrednictwem poczty wewnętrznej i elektronicznej; 

9)  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska we współpracy z Fundacją 

Życia Podkarpackiego zorganizował konkurs rysunkowy z nagrodami pt.: „Chroń 

środowisko-chroń siebie”. 



SPRAWOZDANIE 2011  

 

Strona | 20 

 

4.4 W zakresie najmu lokali użytkowych 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
15

 poza przetargiem Gmina Miejska Przemyśl wynajmuje 

lokale na rzecz organizacji pożytku publicznego do prowadzenia ich działalności statutowej. 

Stawki czynszu za 1 m
2
 powierzchni użytkowej są najniższe dla tych organizacji.  

Z tej formy wynajmu korzystają następujące organizacje:  

1)  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej; 

2)  Polski Komitet Pomocy Społecznej; 

3)  Polski Związek Działkowców Rzeszów; 

4)  Polski Związek Działkowców „Nadzieja”; 

5)  Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką; 

6)  Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy; 

7)  Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum”; 

8)  Południowo-Wschodni Instytut Naukowy; 

9)  Polski Związek Głuchych; 

10) Klub Mościska; 

11) Związek Strzelecki „Strzelec” – lokal przy ul. Kazimierza Wielkiego 7; 

12) Podkarpackie Stowarzyszenie Motocyklowe „Eastern Scorpions”; 

13) Przemyska Kongregacja Kupiecka; 

14) Związek Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej; 

15) Klub Metalowych Serc; 

16) Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie”; 

17) Ogólnopolska Organizacja Bezrobotnych Oddział Okręgowy; 

18) Towarzystwo Muzyczne; 

19) Polski Czerwony Krzyż; 

20) Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu; 

21) Związek Strzelecki „Strzelec” – lokal przy ul. Słowackiego 33; 

22) Stowarzyszenie Romów Przemyskich; 

23) Fundacja „Pomoc Krakowskiemu Hospicjum”; 

24) NSZZ Solidarność KZOiW; 

25) Okręgowa Izba Lekarska; 

26) Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Nieustającej Pomocy; 

27) Polski Związek Wędkarski Okręg w Przemyślu. 

Ponadto z lokali należących do zasobów miasta lub opłacanych przez miasto korzystają 

następujące organizacje sportowe: 

1)  Sportowo-Kulturalny Klub Szachowy; 

2)  Przemyska Szkółka Bokserska; 

3)  Klub Sportowy „Czuwaj”; 

4)  Klub Sportowy „Motor”; 

5)  Uczniowskie Kluby Sportowe i kilka stowarzyszeń (ok. 35); 

6)  SKF „Kazanów”. 

                                                 
15

  Uchwała Nr 162/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad najmu gminnych 

lokali użytkowych. 
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4.5 W zakresie pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł 

1)  doradztwo w zakresie procedur aplikowania o środki finansowe z UE i innych źródeł 

zewnętrznych; 

2) informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych dla organizacji 

pozarządowych. 

  

4.6 W zakresie zbiórek publicznych 

W roku 2011 wydano następującym organizacjom pozarządowym decyzje na przeprowadzenie 

zbiórek publicznych: 

 

 

Lp. Nazwa organizacji Cel zbiórki publicznej 

1. 
Fundacja Życia Podkarpackiego  

„Podaruj Dzieciom Radość” 

Leczenie i rehabilitacja 3,5 letniego 

Maksymiliana 

2. 
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich 
Realizacja zadań statutowych 

3. 
Fundacja Życia Podkarpackiego  

„Podaruj Dzieciom Radość” 

Przemalowanie Oddziału Dziecięcego 

Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu 

4. 
Fundacja Życia Podkarpackiego  

„Podaruj Dzieciom Radość” 

Przekazanie ofiar zabranych w naturze 

ubogim polskim dzieciom 

mieszkającym w Mołdawii 

5. 
Fundacja Życia Podkarpackiego  

„Podaruj Dzieciom Radość” 

Organizacja letniego wypoczynku dla 

dzieci z ubogich rodzin z Przemyśla 

6. 
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym 

„jerzyk” 

Pomoc dla dzieci cierpiących na 

choroby przewlekłe, organizowanie i 

finansowanie zakupu 

specjalistycznego sprzętu medycznego 

oraz lekarstw niezbędnych dla 

ratowania zdrowia lub życia dzieci i 

młodzieży 

7. 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Przemyskie 

Koło Terenowe Nr 15 

Gromadzenie środków na sztandar dla 

organizacji 

8. 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących 

Pomocy „ALEKSANDRÓWKA” 

Dla dzieci w wieku szkolnym 

najbardziej potrzebujących 

9. 
Fundacja Życia Podkarpackiego  

„Podaruj Dzieciom Radość” 

Pomalowanie Oddziału Chorób Dzieci 

oraz Oddziału Chirurgicznego dla 

dzieci Wojewódzkiego Szpitala w 

Przemyślu 

10. Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu 
Ratowanie zabytków cmentarzy 

przemyskich  

11. 
Fundacja Życia Podkarpackiego  

„Podaruj Dzieciom Radość” 

Organizacja zimowiska dla 

najuboższych dzieci z Przemyśla 
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12. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 
zbieranie materiałów rysunkowych i 

malarskich oraz zabawek pluszowych 

13. 
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym 

„jerzyk” 

- pomoc rzeczowa i finansowa dla 

dzieci przewlekle chorych; 

- promocja i ochrona zdrowia dzieci, 

działania profilaktyczne; 

- działania mające na celu łagodzenie 

psychicznych i psychologicznych 

skutków leczenia u dzieci i ich 

rodzin; 

- wspieranie organizacyjne, rzeczowe i 

finansowe zakładów opieki 

zdrowotnej ratujących życie lub 

zdrowie dzieci 

 

14. 
Fundacja Życia Podkarpackiego  

„Podaruj Dzieciom Radość” 

Organizacja zimowiska dla 

najuboższych dzieci 

 

 

4.7 W zakresie prac remontowo-konserwatorskich 

 

1)  spotkania z członkami Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w sprawie 

wspólnej organizacji kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków z Cmentarza 

Głównego w Przemyśluj;  

2)  współpraca ze Stowarzyszeniem 3-go Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii 

Fortecznej im. Księcia Kinsky’ego dotycząca zagospodarowania wybranych fortów 

Twierdzy Przemyśl; 

3)  konsultacje ze Stowarzyszeniem Kaponiera w zakresie zagospodarowania obiektów 

militarnych;  

4)  spotkania i konsultacje z Przemyskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dobrego Wojaka 

Szwejka w sprawie ustanowienia Społecznego Opiekuna Zabytków. 

 

4.8 W zakresie koordynowania współpracy z organizacjami 

 pozarządowymi 

 

W roku 2011 Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmował 

następujące działania: 

1)  prowadził stronę internetową dla organizacji pozarządowych;  

2)  prowadził ewidencję stowarzyszeń i fundacji oraz nadzorował ich działalność; 

3)  udzielał porad i pomocy prawnej w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach; 

4)  utrzymywał stały kontakt e-mailowych z ponad 100 organizacjami; 

5)  pomagał w likwidacji niedziałających stowarzyszeń.   
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4.9 Organizacja II Przemyskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych 

W dniu 3 lipca br. na Wzgórzu Zamku Kazimierzowskiego odbył się kolejny festyn „Bezpieczne 

wakacje” oraz II Przemyski Piknik Organizacji Pozarządowych. 

Swoje stoiska przygotowały m.in.: Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która 

rozpowszechniała film i materiały dotyczące niebezpieczeństwa zagrażającego ze strony 

dopalaczy; także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Ośrodek 

Zapobiegania Uzależnieniom przez cały czas festynu służyły informacją i specjalistycznym 

poradnictwem.  

Dzieci korzystały z konkursów organizowanych przez Policję i Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dla zwycięzców czekały nagrody. 

Wiedzą na temat funduszy europejskich dzielił się Punkt Informacyjny „Europa Direct”, 

natomiast Ochotniczy Hufiec Pracy prezentował swoje aktualnie realizowane programy.    

Festyn, już po raz drugi, został połączony z Przemyskim Piknikiem Organizacji 

Pozarządowych, podczas którego swoją działalność zaprezentowało ponad 30 organizacji.   

Część organizacji skorzystała z możliwości występu na scenie, prezentując swój dorobek 

lub program artystyczny; tak było w przypadku Nadsańskiego Stowarzyszenia Muzycznego, 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, Polskiego Związku Niewidomych czy Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Wśród imprez towarzyszących zorganizowano warsztaty ikonograficzne „Mój Anioł Stróż”, 

które poprowadziło Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej oraz warsztaty plastyczne 

z udziałem studentów Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej.  

Ponadto wszyscy chętni mogli poddać się badaniom w zakresie zapobiegania powikłaniom 

cukrzycy i wychwycenia jej wczesnego stadium, zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Przemyskie Koło Terenowe Nr 15. Każda osoba przebadana otrzymała kartę 

z wynikami. 

Podczas imprezy nie zabrakło także akcentów międzynarodowych. Swoją działalność 

zaprezentowała największa organizacja studencka na świecie AIESEC Komitet Lokalny 

z Rzeszowa. Miło było także gościć Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa – organizatora 

ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy Szlachetna Paczka. 

 Z repertuarem tańców latynoamerykańskich wystąpiły przemyskie „Azetki”.  

 

4.10 Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu  

Decyzją Rady Europejskiej rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu 

Propagującym Aktywność Obywatelską. Jego celem było zachęcenie Wspólnoty, państw 

członkowskich, władz lokalnych i regionalnych do podjęcia wysiłków na rzecz stworzenia 

warunków sprzyjających angażowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w wolontariatu. 

Prezydent Miasta Przemyśla chętnie włączył się w obchody Europejskiego Roku 

Wolontariatu, inicjując szereg różnorodnych działań. 

W lutym 2011 r. Prezydent skierował z tej okazji do mieszkańców miasta Przemyśla list, 

w którym m.in. nakreślił działania jakie będą podejmowane w mieście.  
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Powyższy list został opublikowany w miesięczniku „Nasz Przemyśla” oraz zamieszczony na 

stronie internetowej miasta w specjalnie utworzonym odnośniku Rok Wolontariatu. 

Jednocześnie zostały wskazane osoby koordynujące całość działań.  

Ponadto w miesiącu wrześniu Prezydent zwrócił się z pismem do organizacji 

pozarządowych, przedszkoli, szkół oraz domów pomocy społecznej z pismem, w którym zawarł 

propozycje dotyczące m.in. stworzenia bazy inicjatyw lokalnych oraz przygotowania założeń do 

stworzenia lokalnej strategii rozwoju wolontariatu w Przemyślu. Zaproponował także włączenie 

się w projekt „Twarze organizacji”, którego celem miało być pokazanie na stronie internetowej 

konkretnych osób działających w organizacjach – członków władz, wolontariuszy, sympatyków. 

 

Od 1 lipca do 8 października 2011 roku na terenie województwa podkarpackiego odbywały 

się warsztaty z różnych dziedzin sztuki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Projekt 

o nazwie „The Heart of Art.” realizowany był z ramienia oddziału lokalnego studenckiej 

organizacji AIESEC. 

Zajęcia były prowadzone przez wolontariuszy z różnych krajów, między innymi z Turcji, 

Chin, Słowacji czy też Rosji. Projekt miał na celu pobudzenie potencjału twórczego młodych 

ludzi borykających z problemem niepełnosprawności w swoim życiu codziennym, rozwój ich 

osobowości oraz poszerzanie horyzontów poprzez zdobywanie nowych umiejętności.  

Wolontariusze z AIESEC w ramach projektu odbyli staże w Wielofunkcyjnej Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej "Maciek", Świetlicy Środowiskowej "Oratorium" Zgromadzenia 

Sióstr Św. Michała Archanioła i Środowiskowym Domu Samopomocy w Przemyślu.   

W dniach od 29 sierpnia do 2 września br. sześcioro wolontariuszy - dwie osoby ze Słowacji 

i po jednej z Chin, Turcji, Rosji i Łotwy - realizowało projekt w Środowiskowym Domu 

Samopomocy, placówce prowadzonej przez Przemyskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 

Wolontariusze uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych, sami prowadzili zajęcia 

w zakresie malarstwa i rysunku.  

Wolontariusze z AIESEC zaprezentowali także swoją działalność podczas II Przemyskiego 

Pikniku Organizacji Pozarządowych. 
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5. DZIAŁALNOŚĆ PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA 
 

 

W roku 2011 Prezydent uczestniczył w dwóch posiedzeniach Rady Działalności Pożytku 

Publicznego III kadencji. Wśród spraw poruszanych znalazły się m.in. projektem strategii 

„Sprawne Państwo 2011 – 2020”; Europejskiego Funduszu Społecznego a rozwojem organizacji 

pozarządowych oraz zasady dotyczące kampanii społecznych;  

 

Obok działalności w RDPP Prezydent uczestniczył w ok. 70 spotkaniach, konferencjach, 

jubileuszach i innego rodzaju wydarzeniach organizacji pozarządowych zarówno z terenu miasta 

Przemyśla, jak i ogólnokrajowych. 

Ponadto objął patronatem ok. 25 wydarzeń przygotowanych przez organizacje pozarządowe. 
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6. WSPÓLNE ZESPOŁY 
 

      

6.1 Miejska Rada Sportu
16

 

Do zadań Rady Sportu należy  w szczególności opiniowanie: 

1)  strategii rozwoju miasta Przemyśla w zakresie kultury fizycznej, 

2)  projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, 

3)  projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej, 

4)  programów bazy sportowej na terenie miasta, 

5)  planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne  

     stowarzyszenia, kluby i organizacje działające  na terenie miasta. 

Ponadto Rada Sportu współpracuje z merytoryczną Komisją Rady Miejskiej w Przemyślu. 

 

Rada składa się z 5 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Przemyśla spośród 

przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej 

i sportu. 

W roku 2011 odbyło się 6 posiedzeń Rady, w tym spotkanie podczas którego wydano opinię nt. 

uchwały budżetowej. 

   

6.2 Zespół Realizacyjny „Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla” (ZRS)
17

 

W dniu 30 marca 2011 r. odbyło się jedno spotkania Zespołu, w trakcie którego dokonano 

aktualizacji Strategii. 

 

6.3 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych18 

W roku 2011 odbyło się łącznie 32 posiedzenia Gminnej Komisji. Największą ilość spraw 

dotyczy wniosków składanych o leczenie odwykowe osób nadużywających napojów 

alkoholowych.  

Ponadto Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń dla podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

6.4 Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych19 

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, w skład której wchodzi 5 przedstawicieli 

reprezentujących następujące organizacje pozarządowe: Polski Związek Niewidomych Okręg 

Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu, Polski Związek Głuchych Koło 

                                                 
16

  Zarządzenie Nr 7/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie składu i zasad 

powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. 
17

  Zarządzenie Nr 304/2005 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2005 r. z późn. zm. 
18

  Zarządzenie Nr 357/2010 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu. 
19

  Zarządzenie Nr 198/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12 lipca 2011 r.  
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Terenowe w Przemyślu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Przemyślu.  

Do zadań Rady należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacja praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie 

projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji 

programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu 

pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.  

 

6.5 Powiatowa Rada Zatrudnienia20 

W 2011 r. odbyło się ogółem 5 posiedzeń, podczas których Rada podjęła 18 uchwał.  

Radę obsługuje Powiatowy Urząd Pracy. 

 

6.6 Zespół Kierowania Obroną Cywilną21 

W roku 2011 nie odbyło się żadne posiedzenie Zespołu. 

 

6.7 Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego22 

Zespół jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Przemyśla w zapewnieniu wykonywania 

zadań zarządzania kryzysowego na terenie miasta Przemyśla. 

Zespół dzielił się na kilka grup: planowania cywilnego; monitorowania prognoz i analiz; 

operacji i wsparcia działań; organizacji ewakuacji; opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-

bytowej. 

Zespół tworzy 60 osób, w tym 1 przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Grupa 

Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego obsługuje Wydział Zarządzania Kryzysowego. 

W roku 2011 odbyło się jedno posiedzenie Zespołu. 

 

6.8  Zespół Realizacyjny „Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2008-

 2015”23 

 

W roku 2011 nie odbyło się żadne spotkanie Zespołu. 

 

                                                 
20

  Zarządzenie Nr 311/2008 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie powołania 

Powiatowej Rady Zatrudnienia w Przemyślu z późn. zm. 
21

  Zarządzenie Nr 28/07 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu 

Kierowania Obroną Cywilną miasta Przemyśl. 
22

  Zarządzenie Nr 180/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania 

Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  
23

  Zarządzenie Nr 322/08 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie powołania składu 

Zespołu Realizacyjnego Strategii (ZRS) „Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2008-2015”. 
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6.9 Zespół Koordynujący Rozwój Infrastruktury Rowerowej24
 

W roku 2011 odbyło się kilka spotkań Zespołu. 

 

6.10 Zespół ds. Koordynacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Przemyśla na lata 2009-2015”25 
 

W roku 2011 nie odbyło się ani jedno posiedzenie Zespołu. Planowana jest zmiana zarządzenia 

w związku z przyjęciem nowego dokumentów pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 

Przemyśla na lata 2010 – 2015”.  

 

6.11 Zespół koordynujący realizację programu ochrony zdrowia 

psychicznego mieszkańców Przemyśla na lata 2011-2015
26

   

 

Do zadań Zespołu należy opracowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, a także jego 

realizacja, koordynacja i monitorowanie. 

W skład zespołu wchodzą osoby reprezentujące samorząd gminy, placówki realizujące 

zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego oraz organizacje pozarządowe. 

 

6.12  Zespół Inicjatywny ds. opracowania projektu uchwały w sprawie 

powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

 

Zespół Inicjatywny został powołany w celu przygotowania projektu uchwały w sprawie trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. Do prac w Zespole zostały zaproszone, obok pracowników Urzędu Miejskiego 

i przedstawiciela Rady Miejskiej, organizacje pozarządowe działające na terenie miasta 

Przemyśla.  

Spośród osób, które odpowiedziały na zaproszenie Prezydenta Miasta Przemyśla został 

utworzony Zespół oraz określony harmonogram jego prac. W sumie odbyły się trzy spotkania 

Zespołu, podczas których opracowano projekt uchwały.  

Następnie powyższy projekt został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi 

w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej
27

. 

Po upływie terminu konsultacji odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu, którego celem było 

rozpatrzenie zgłoszonych w toku konsultacji uwag. 

Cały przebieg prac nad projektem uchwały był dokumentowany i na bieżąco udostępniany 

poprzez stronę internetową.  

                                                 
24

  Zarządzenie Nr 277/2009 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 9 października 2009 r. w sprawie zmiany składu 

zespołu koordynującego rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Przemyśla”. 
25

  Zarządzenie Nr 37/10 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 marca 2010 r. 
26

  Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 sierpnia 2011 r. 
27

  Uchwała Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub 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. 
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6.13 Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Przemyśla
28

 

Do zakresu działań Rady należy w szczególności: opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej 

w Przemyślu dotyczących rozwoju gospodarczego Miasta; wspieranie inicjatyw zgłaszanych 

przez organy Miasta w zakresie jego rozwoju; udział w pracach nad wypracowaniem strategii 

wykorzystania potencjału społecznego i ekonomicznego w rozwoju gospodarki Miasta; 

tworzenie warunków do wdrażania koncepcji planowania strategicznego oraz wypracowania 

obszarów współpracy w kontekście racjonalnego i zrównoważonego zagospodarowania 

przestrzennego Miasta; proponowanie nowych instrumentów wspierających rozwój 

gospodarczo-społeczny poprzez dążenie do utrzymania wysokiego poziomu wykształcenia 

i zwiększenie poziomu zatrudnienia w Mieście; wykorzystanie możliwości sektora publicznego 

w zakresie stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta; inicjowanie działań 

w ramach budowania gospodarki opartej na wiedzy, z uwzględnieniem spójności społecznej 

i wymogów zrównoważonego rozwoju; wspierania lokalnych i regionalnych instytucji służących 

aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji i transferu 

technologii;  ustalanie obszarów współpracy w ramach wspólnych przedsięwzięć przedstawicieli 

środowiska biznesu i instytucji otoczenia biznesu, wyższych uczelni oraz władz lokalnych; 

tworzenie mechanizmów współpracy umożliwiających wykorzystanie środków zewnętrznych na 

realizację strategicznych przedsięwzięć Miasta. 

W skład Rady wchodzi dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych – Cech Rzemiosł 

Różnych oraz Regionalna Izba Gospodarczej.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

  Zarządzenie Nr 376/2010 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Rady Gospodarczej 

przy Prezydencie Miasta Przemyśla na lata 2010-2012. 
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7.  Wspólne przedsięwzięcia i projekty Miasta z organizacjami 

pozarządowymi 
 

7.1 W zakresie spraw społecznych i zdrowia 

1)  współorganizowanie „Przemyskich Dni Trzeźwości”; 

2)  realizacja programów adresowanych do Seniorów – „Kawa dla Seniora”, „Usługi 

fotograficzne dla Seniora” oraz „Usługi fryzjerskie dla Seniora”; 

3)  patronat Prezydenta Miasta nad „Marszem Życia i Nadziei” organizowanym przez 

Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA; 

4)  współorganizowanie Narodowego Dnia Życia; 

5)  współorganizowanie badań profilaktycznych dla miasta Przemyśla przez Fundację SOS 

„Życie” – badania mammograficzne i cytologiczne; 

6)  współorganizowanie festynu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków dla osób 

z cukrzycą; 

7)  akcja badania profilaktycznego słuchu. 

 

7.2 W zakresie sportu 

1)  udzielono wsparcia finansowego stowarzyszeniom kultury fizycznej i klubom 

sportowym w łącznej kwocie 57 028,00 zł. Z czego kwota w wysokości 20 870,00 zł 

została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia (nagrody rzeczowe, puchary, 

dyplomy, medale itp.), natomiast kwota w wysokości 36 158,00 zł została przeznaczona 

na zakup usług (pokrycie kosztów przejazdu na zawody sportowe, wyżywienia, 

noclegów itp.) Takiej pomocy udzielono łącznie 70 stowarzyszeniom; 

2)  przekazano stowarzyszeniom wiele nagród w postaci drobnego sprzętu i gadżetów 

otrzymanych od sponsorów i w ramach nagród za udział  miasta w konkursach 

ogólnopolskich; 

3)  ułatwiano organizacjom kontakt z różnymi organizatorami imprez w województwie 

i kraju w celu nawiązania współpracy; 

4)  przekazywano znaczne ilości materiałów promocyjnych miasta organizatorom imprez, 

delegacjom i drużynom uczestniczącym w imprezach, turniejach w kraju i za granicą; 

5)  wykonywano oprawę wizualną i udzielano pomocy organizacyjnej (transport, 

zabezpieczenia)  imprez organizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe; 

6)  uczestniczono w komitetach organizacyjnych wielu imprez o zasięgu miejskim, 

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; 

7)  kolportowano poprzez pocztę wydziałową i miejską (słupy ogłoszeniowe, tablice 

PCKiN, CK) plakaty i informacje, współpracowano z mediami w sprawie nagłośnienia 

imprez, turniejów, zlotów, itp.; 

8)  opłacano wyjazdy drużyn klubowych na ogólnopolskie zawody sportowe szczebla 

krajowego. 
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Ponadto podczas okolicznościowych spotkań z Prezydentem, sesji Rady Miejskiej wręczano 

stypendia sportowe i nagrody dla trenerów i wolontariuszy. 

Na stronie internetowej miasta i wydziału umieszczano wszystkie informacje dotyczące 

wyników sportowych klubów oraz bieżące informacje nt. konkursów ogólnopolskich 

i wojewódzkich, szkoleń itp. 

 

7.3 W zakresie prac remontowo-konserwatorskich 

Zorganizowano wspólną kwestę urzędników Urzędu Miejskiego z Towarzystwem Przyjaciół 

Przemyśla i Regionu na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków z Cmentarza Głównego 

w Przemyślu. Koszty druku ulotek oraz plakatów wyniosły 1 285,35 zł.   

Nawiązano współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu w sprawie 

prowadzenia i organizacji prac konserwatorskich przy wybranych nagrobkach z Cmentarza 

Głównego.  

 

7.4 W zakresie kultury 

1)  Studenckie Juwenalia (11 – 14 maja 2011) – zostały zainicjowane przez Samorząd 

Studencki przemyskich uczelni. Miasto podjęło się współorganizacji tej imprezy 

i zaangażowało się zarówno finansowo jak też organizacyjnie.  

 

2)  Przemyska Scena Niezależna (27.08.2011) – mianem tym określa się lokalne 

środowisko muzyki młodzieżowej, które w ostatnim czasie wykazało znaczną 

aktywność i cieszy się bardzo dużą popularnością. Pomoc miasta polegała na wspólnej 

organizacji dwóch finałów Przemyskiej Sceny Niezależnej (w 2010 i 2011 r.). Finał 

2011 odbył się w ramach znanej, dużej imprezy Dni Patrona Miasta, podczas której 

pierwszy dzień poświęcony był zespołom młodzieżowym. Urząd zapewnił całą 

infrastrukturę i honoraria dla zespołów. 
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8.  Współpraca jednostek organizacyjnych miasta 

z organizacjami pozarządowymi 
 

 

8.1  Współpraca finansowa 

8.1.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
29

 

 

1)  finansowanie świadczenia usług opiekuńczych w domu osób, które z powodu choroby 

lub fizycznej ułomności są niezdolne do wykonywania podstawowych czynności 

życiowych na terenie Starego Miasta; 

2)  finansowanie świadczenia usług opiekuńczych w domu osób, które z powodu choroby 

lub fizycznej ułomności są niezdolne do wykonywania podstawowych czynności 

życiowych na terenie Zasania; 

3)  finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób tego wymagających; 

4)  wspieranie działalności w zakresie udzielenia schronienia i wyżywienia osobom tego 

pozbawionym, świadczonej na terenie Starego Miasta; 

5)  wspieranie działalności w zakresie udzielenia schronienia i wyżywienia osobom tego 

pozbawionym, świadczonej na terenie Zasania; 

6)  finansowanie zapewnienia opieki dla dzieci z terenu Miasta Przemyśla i innych 

powiatów w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

 

8.1.2 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

1)  pokrycie kosztów wyjazdów na zawody i turnieje,  

2)  zatrudnianie trenerów, masażystów,  

3)  pokrycie kosztów delegacje, noclegów i opłat sędziowskich. 

 

8.1.3 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 

 

1)  koszty zakupu znaczków, legitymacji, etui; 

2)  wynajem autobusów; 

3)  nieodpłatne umieszczanie plakatów w autobusach; 

4)  darowizny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

  W roku 2011 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł 6 umów wieloletnich na realizację zadań z zakresu 

pomocy społecznej po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
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Lp. Jednostka Zakres zadań 
Kwota 

dofinansowania (zł) 

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc społeczna 2 035 520,54 

2 
Przemyski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji 
Sport i rekreacja 252 000,00 

3 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 
Działalność na rzecz 

organizacji 
14 159,57 

SUMA 2 301 680,11 

 

 

 

8.2 Współpraca pozafinansowa 

8.2.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

1)   udzielanie rekomendacji organizacjom starającym się o dotacje w ramach konkursów 

(Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, „Caritas” Dom Matki i Dziecka 

Archidiecezji Przemyskiej); 

2)   przeprowadzenie czterech indywidualnych spotkań przedstawicieli MOPS 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

Kolo Nr 15, Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących, Polski Związek Niewidomych, 

Polski Związek Głuchych. 

 

8.2.2 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

Cykliczne udostępnianie obiektów sportowych na rzecz klubów i uczniowskich klubów 

sportowych celem organizacji treningów i zawodów oraz rozgrywania meczy ligowych. M.in.: 

1)  MKS Polonia – I liga, drużyny juniorskie – mecze i treningi; 

2)  KS Czuwaj – I liga , mecze i treningi; 

3)  UKS Gimbasket – mecze i treningi; 

4)  UKS Niedźwiadki – treningi, gala boksu; 

5)  UKS Tempo 5 – treningi w okresie zimowym; 

6)  UKS przy Szkole Podstawowej Nr 14 – basen; 

7)  UKS Śródmieście – stok narciarski; 

8)  Przemyskie Towarzystwo Narciarskie – udostępnienie stoku celem organizacji 

zawodów; 

9)  Stowarzyszenie REGIA CIVITAS – udostępnienie kortów celem organizacji zawodów, 

wsparcie techniczne dla organizowanych zawodów nordic walking. 
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8.2.3 Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom 

 

1)  współpraca z Klubem Abstynenta „Alfa” w codziennej pracy – kierowanie osób 

uzależnionych od alkoholu pozostających w terapii czy po jej zakończeniu do Klubu 

Abstynenta lub do udziału w grupie AA „Qvo Vadis”, działającej przy Klubie, 

kierowanie osób współuzależnionych pozostających w terapii na grupę samopomocową 

AL-Anon „Nowe życie”, działającej przy Klubie,  współpraca terapeutów i profilaktyka 

MOZU z Klubem w ich działalności (wykłady. prelekcje, rozmowy terapeutyczne, 

wsparcie dla członków i sympatyków Klubu i ich rodzin); 

2)  współpraca ze Stowarzyszeniem Animatorów Trzeźwości w działalności MOZU –  

przekazywanie Ośrodkowi co dwa miesiące bezpłatnego egzemplarza gazetki 

wydawanej przez Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwości; 

3)  bezpłatne użyczenie lokalu dla działalności Klubu Abstynenta „Alfa”. 

 

 

8.3 Wspólne przedsięwzięcia i projekty jednostek organizacyjnych miasta  

z organizacjami pozarządowymi 

 

8.3.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

W 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu otrzymał z MSWiA dotację  

w wysokości 10.000 zł na realizację Programu na rzecz społeczności Romskiej pt. „Promocja 

Kultury Romskiej podczas kresowych spotkań muzycznych”.  

W dniu 10 lipca 2011 r. odbyła się impreza w ramach realizacji Programu we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Romów Przemyskich. 

 

8.3.2 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

1)  współpraca z Przemyskim Towarzystwem Narciarskim przy organizacji zawodów 

narciarskich o Puchar Prezydenta Miasta; 

2)  współpraca ze Stowarzyszeniem REGIA CIVITAS przy zawodach nordic walking 

i tenisie ziemnym; 

3)  współpraca z Podkarpackim Związkiem Koszykówki oraz z Przemyską Fundacja Tańca 

przy organizacji zgrupowań i turniejów.  

 

8.3.3 Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 

 

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK zrealizowało w 2011 roku następujące imprezy 

z udziałem organizacji pozarządowych: 

1)  30 stycznia 2011 r. w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbył 

się koncert noworoczny – „Jasełka na Zamku” realizowany wspólnie i ze 

Stowarzyszeniem Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży 

„Wzrastanie” w Przemyślu; 
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2)  31 stycznia 2011 r. zrealizowano koncert z udziałem muzyków działających przy 

Szkole Muzycznej Yamaha oraz w Przemyskim Chórze Gospel; 

3)  24 marca 2011 r. Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski 

oraz Archidiecezja Przemyska Wydział Duszpasterstwa Rodzin wspólnie z PCKiN 

ZAMEK byli organizatorami III Przemyskiego Marszu dla Życia i Rodziny;  

4)  28 marca 2011 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru zaprezentowano 

wystawę „Fredro i jego epoka” oraz składankę fredrowską „Magnetyzm serca” 

w wykonaniu Teatru „Fredreum” - Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry 

„Fredreum” w Przemyślu;  

5)  30 marca 2011 r. - w hołdzie ofiarom kataklizmów w Japonii zrealizowano spektakl 

muzyczno-filmowy „Wiśnie rozkwitły pośród łez...” przy udziale Centrum Kultury 

Japońskiej w Przemyślu Fundacji Polsko-Japońska "YAMATO"; 

6)  31 marca 2011 r. – realizowano  projekt „Fredro po przemysku” z udziałem Teatru 

„Fredreum” - Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry „Fredreum” w Przemyślu;  

7)  29 kwietnia 2011 r. – w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego zaprezentowano 

program „Z tańcem przez świat” z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca z udziałem 

Przemyskiej Fundacji Rozwoju Tańca; 

8)  7-8 maja 2011 r. odbyły się X Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Gospel, 

organizowane na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu przez Przemyski Chór Gospel, 

oraz PCKiN ZAMEK;  

9)  11 maja 2011 r. Liga Ochrony Przyrody w Przemyślu, wspólnie z PCKiN ZAMEK 

organizowała X Regionalny Przegląd Piosenki Ekologicznej „Przemyśl 2011”; 

10)  13 maja 2011 r. zrealizowano spektakl teatralny „Proces Rotmistrza” w wykonaniu 

Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.; 

11)  30 maja 2011 r. – realizowana była przemyska inauguracja X ogólnopolskiej akcji pod 

hasłem „Cała Polska czyta dzieciom” organizowana wspólnie z Fundacją ABC XXI 

„Cała Polska czyta dzieciom”; 

12)  6 czerwca 2011 r. odbył się Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w ramach akcji 

pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom” organizowana wspólnie z Fundacją ABC XXI 

„Cała Polska czyta dzieciom”, 

13)  10 czerwca 2011 r. – zaprezentowano TOURNEE „BAJKOWE MELODIE”, 

organizowane z Fundacją Bielecki Art z Krakowa. Dzieci z Przemyśla i okolic mogły 

wziąć udział w dwóch bezpłatnych koncertach największych bajkowych przebojów 

w niepowtarzalnym wykonaniu symfonicznym; 

14)  od 11 czerwca do 9 lipca Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry „Fredreum” przy 

technicznej pomocy PCKiN ZAMEK realizowało projekt XII Przemyska Wiosna 

Fredrowska; 

15)  12 czerwca 2011 r. Fundacja Życia Podkarpackiego "Podaruj Dzieciom Radość", przy 

technicznej pomocy (scena, nagłośnienie i oświetlenie oraz obsługa) PCKiN ZAMEK 

realizowała imprezę plenerową „10 Wielki Piknik Charytatywny Życia 

Podkarpackiego”; 

16)  19 czerwca 2011 r. odbyła się impreza VI Święto Zamku Kazimierzowskiego – Fredro 

po przemysku z udziałem Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry „Fredreum” 

w Przemyślu. W ramach tego święta Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym 
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"Jerzyk" informowała mieszkańców Przemyśla o możliwości pomocy dzieciom 

potrzebującym, zaś Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta udzieliło pomocy podczas 

montaż sceny plenerowej. Polski Czerwony Krzyż uczestniczył w Święcie Zamku, 

zapewniając ochronę przed medyczną;  

17)  w dniach 3 – 18 sierpnia 2011 r. realizowany był XI Międzynarodowy Przemyski 

Festiwal SALEZJAŃSKIE LATO 2011, organizowany przez PCKiN ZAMEK wspólnie 

z Parafią św. Józefa Ks. Salezjanów w Przemyślu, imprezy muzycznej o charakterze 

międzynarodowym, organizowanej corocznie od 2000 r. w Przemyślu. Festiwal 

nawiązuje do tradycji muzycznych Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej założonej 

w 1916 roku. Celem Festiwalu było prezentowanie unikatowych, nieznanych szerszej 

publiczności, a nie dawno odkrytych dzieł twórców działających na terenie Przemyśla 

i okolic od XV-XX w., promowanie muzyki klasycznej na możliwie najwyższym 

poziomie artystycznym, oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, jako prężnego 

ośrodka kultury. W ramach festiwalu zaprezentowano program muzyczny z udziałem 

uznanych artystów z Polski i zza granicy. Na dofinansowanie organizacji tego 

przedsięwzięcia PCKiN ZAMEK przeznaczyło 20 000 zł, zgodnie z uchwałą 142/2011 

Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28.06.2011 r.;  

18)  10 lipca 2011 r. - zorganizowano 14. „Vetradycyjne” Manewry Szwejkowskie 

w Twierdzy Przemyśl, organizowane przez Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dobrego Wojaka Szwejka, przy technicznej pomocy PCKiN ZAMEK; 

19)  26 - 28 sierpnia 2011 r. realizowano Międzynarodowy Festiwal Sztuki Sakralnej 

Pogranicza, 2011 r. Organizatorem tego wydarzenia było Towarzystwo Miłośników 

Sztuki Sakralnej w Przemyślu. Celem Festiwalu była promocja Ziemi Przemyskiej 

i Podkarpacia oraz popularyzacja jego wielokulturowego dziedzictwa. Inspirowanie, 

rozwijanie oraz upowszechnianie badań z zakresu sztuki sakralnej oraz stymulowanie 

rozwoju współczesnej sztuki sakralnej i promowanie artystów, oraz integrowanie 

środowisk naukowych i artystycznych, wdrażanie idei ekumenizmu i pojednania;  

20)  20 sierpnia 2011 r. odbył się koncert zespołu bluesowego „Boogie Boy” 

organizowanego wspólnie z Przemyskim Stowarzyszenie Przyjaciół Bluesa; 

21)  15 października 2011 r. odbył się VI Marsz "Życia i Nadziei" organizowany przez 

Stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Przemyśl, 

przy technicznej pomocy PCKiN ZAMEK. 

 

Udział Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w wyżej wymienionych projektach 

kulturalnych to udział pracowników naszej instytucji w następujących działaniach: 

- transport, montaż, demontaż sceny oraz zapewnienie w miejscu imprezy sprzętu 

nagłośniający i oświetleniowego, 

-  zapewnienie  obsługi technicznej w czasie trwania imprezy (akustyk , oświetleniowiec), 

-  reklama i promocja projektu na stronie internetowej www.kultura.przemysl.pl, 

-  reklamę i promocję poprzez umieszczenie plakatów projektu w gablotach będących 

w dyspozycji PCKiN ZAMEK. Często opracowanie graficzne i druk plakatów, 

zaproszeń oraz biletów. Zapewnienie odpowiedniej reklamy projektu. 
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22)  Fundacja Wymiany Kulturowej To Tu To Tam wspólnie z PCKiN ZAMEK prowadzi 

wspólne rozmowy dotyczące współorganizacji imprez kulturalnych realizowanych 

wspólnie  po remoncie Zamku Kazimierzowskiego. 

 

8.4 Inne formy współpracy 

8.4.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

1)  coroczny udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać 

Zimę”. Dary zebrane w 2011 r. przez sztab akcji powołany przy MOPS zostały 

przekazane ma rzecz tut. ośrodka dla osób i rodzin korzystających z pomocy oraz na 

rzecz rodzin i dzieci korzystających z zajęć w świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej 

„Oratorium”, ul. Basztowa 15 w Przemyślu oraz świetlicy Profilaktyczno-

Wychowawczej „Dom Błogosławionej Matki Angeli” , ul. Poniatowskiego 33 

w Przemyślu; 

2)  organizacja i realizacja prace społecznie użyteczne w jednostkach organizacyjnych 

pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach statutowo zajmujących się pomocą 

charytatywną. W 2011 r. do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 82 

osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń z pomocy 

społecznej. Poprzez współfinansowanie przez tut. Ośrodek prac społecznie użytecznych 

w 2011 r. wspierana była działalność: 

- Dom dla Dzieci „Nasz Chata” , ul. Siemiradzkiego 6a 

- Dom Pomocy Społecznej Albertynów , ul. Św. Br. Alberta 1 

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 

- Polski Czerwony Krzyż, ul. Rzeczna 20 

- Polski Komitet Pomocy Społecznej , ul. Konarskiego 4 

- Polski Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  

3) współpraca z organizacjami przy naborze dzieci na kolonie i zimowiska oraz wspieranie 

finansowe wyjazdów kolonijnych dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla 

organizowanych przez Katolicką Świetlicę Profilaktyczno – Wychowawczą 

„Oratorium”, Fundację Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” 

w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu, Związek Harcerstwa 

Polskiego, Klub Sportowy „Gim Basket”. Dofinansowanie otrzymało 100 dzieci 

w formie  zasiłków celowych ze środków własnych oraz zasiłków celowych 

z wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

łączną kwotę 27.800 zł; 

4)  realizując zadania samorządowe finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. MOPS przekazał środki finansowe 

w wysokości 21.000 zł dla 10 organizacji i stowarzyszeń na organizację imprez 

w zakresie „sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych”, w których 

wzięło udział 551 osób , w tym 135 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
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Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, które współpracowały 

z MOPS w 2011 r.: 

- Caritas Archidiecezji Przemyskiej 

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Br. Alberta 

- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

- Polski Związek Głuchych 

- Polski Związek Niewidomych 

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 1 

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 

- Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących  „Podkarpacie” 

- Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących 

- Zgromadzenie Braci Albertynów 

5) współpraca z „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej, Polskim Komitetem Pomocy 

Społecznej w Przemyślu, Polskim Czerwonym Krzyżem w Przemyślu w zakresie 

monitorowania zasobów, kwalifikowania do  dodatkowej pomocy klientów tut. ośrodka 

z organizacji pozarządowych i odwrotnie co umożliwia wzbogacenie oferty pomocowej 

MOPS i zapobiega dublowaniu się form pomocy. Udzielanie pomocy rzeczowej 

osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzeń losowych ( w 2011 r. były 

to najczęściej pożary mieszkań); 

6)  w 2011 r. został podpisany z mieszkańcem schroniska dla bezdomnych mężczyzn 

w Przemyślu indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Program był 

realizowany we współpracy z Towarzystwem Pomocy im. Św. Br. Alberta 

w Przemyślu, ul. Focha 12. Celem programu były działania o charakterze 

aktywizującym, zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności oraz przezwyciężenia 

swojej trudnej sytuacji. 

 

8.4.2 Powiatowy Urząd Pracy 

 

W 2011 r. organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego korzystały 

dofinansowania z Funduszu Pracy w ramach zawartych umów z następujących instrumentów 

rynku pracy m.in. staże, prace interwencyjne. 

Organizacje pozarządowe, które zawarły  umowy o zorganizowanie  stażu, prac 

interwencyjnych:   

1)  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

w Przemyślu - staż dla 2 osób; 

2)  Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. Dr. M. 

Orłowicza - staż dla 2 osób;  

3)  Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu - staż dla 1 osoby; 

4)  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy - staż dla 2 osób; 

5)  Caritas Archidiecezji Przemyskiej – staż dla 1 osoby; 

6)  Dom Dziecka „Moja Rodzina”- staż dla 1 osoby; 
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7)  „Nasza Chata” Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu - staż dla 

1 osoby; 

8)  Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży 

„WZRASTANIE” -  staż dla 1 osoby;  

9)  Schronisko dla Bezdomnych  Zwierząt w Orzechowcach - prace interwencyjne dla 

2 osób; 

10) Towarzystwo Pomocy im. Św.  Brata Alberta Koło Przemyskie - prace interwencyjne 

dla 1 osoby; 

11) Południowo Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu - prace interwencyjne dla 

1 osoby;  

12) Stowarzyszenie „Inicjatywy Podkarpacia” - prace interwencyjne dla 1 osoby. 

 

8.4.3 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Orzechowcach 

 

W 2011 r. współpracowało z następującymi organizacjami pozarządowymi:  

1)  Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Nadzieja” w Przemyślu – sponsorowanie zabiegów 

weterynaryjnych (ok. 6 tys. zł), udzielanie porad i konsultacji, wspólne interwencje 

dotyczące nieodpowiedniej opieki nad zwierzętami; 

2)  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Przemyślu – sponsorowanie sterylizacji ok. 4 

suk miesięcznie w dwóch gabinetach weterynaryjnych, udzielanie porad i konsultacji; 

3)  Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „CIAPEK” – porady i konsultacje; 

4)  Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt – porady i konsultacje; 

5)  Stowarzyszenie na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki Nad Zwierzętami Domowymi 

w Sochaczewie. W ramach akcji „Posiłek dla schroniska” placówka otrzymała ok. 1000 

sztuk konserw dla psów i kotów. Akcja zakończyła się w grudniu; w marcu 2012 r. 

w ramach akcji Schronisko otrzymało 3 tony suchej karmy;  

6)  Hundehilfe-Ukraine – pomoc w adopcjach zwierząt, zbieranie darów rzeczowych dla 

schroniska (karma, koce, smycze, zabawki, miski, preparaty mineralno-witaminowe, 

środki czystości itp.); pomoc finansowa w kwocie 5231,75 zł.; 

7)  White Paws Organisation – pomoc w adopcji zwierząt, zbiórka darów rzeczowych; 

8)  Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych „Młody Przemyśl” – zbiórka karmy, koców, 

misek w sklepach zoologicznych, spożywczych, gabinetach weterynaryjnych na terenie 

Przemyśla; 

9)  Stowarzyszenie „Młodość ze sztuką” – zorganizowanie podczas Wincentiady wystawy 

fotograficznej pt. „Jesteś odpowiedzialny za to co oswoiłeś”, która miała na celu 

zwiększenie adopcji zwierząt Schroniska. Ponadto Stowarzyszenie „Młodość ze sztuką” 

złożyło do Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” wniosek 

o sfinansowanie szkolenia psów ze Schroniska. Wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie. Szkolenie rozpocznie się w marcu 2012 r.; 

10) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals – zorganizowanie 

zbiórki artykułów dla zwierząt, karmy, koców, misek itp. wspólnie z siecią sklepów 

TESCO; 
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11) Labradory INFO – pomoc w adopcjach; 

12) Fundacja Złoty Pies – pomoc w adopcjach; 

13) Fundacja Boksery w potrzebie – pomoc w adopcjach; 

14) Fundacja Koci Świat – pomoc w adopcjach.  
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9.  Ocena współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami 

pozarządowymi 

 
9.1  Lokalny Indeks Jakości Współpracy 

Ocena współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi za rok 2011 została 

dokonana po raz pierwszy w oparciu o „Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu 

z organizacjami pozarządowymi” (Lokalny Indeks Jakości Współpracy), powstały w ramach 

projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – 

wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy, realizowanego w ramach Priorytetu V 

Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 

Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

Podstawowym celem Niezbędnika jest ułatwienie przedstawicielom organizacji 

pozarządowych i administracji publicznej w dokonaniu oceny wzajemnych relacji oraz pomoc 

w diagnozowaniu słabości tych relacji i sformułowaniu propozycji rozwiązań.  

Niewątpliwym atutem Niezbędnika jest jego walor praktyczny – zawiera gotowe do użycia 

wzory schematów i scenariuszy,  które można w dowolny sposób modyfikować, dostosowując 

do konkretnych potrzeb.   

Kluczowym momentem w przebiegu oceny współpracy było przeprowadzenie badania 

ankietowego organizacji oraz spotkanie grupy dyskusyjnej, złożonej z przedstawicieli różnych 

branż.     

 

9.2 Badanie ankietowe   

W miesiącu lutym 2012 r. przeprowadzono badanie ankietowe nt. oceny jakości współpracy 

samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta Przemyśla. Do ponad 200 

organizacji wysłano ankietę w wersji elektronicznej oraz papierowej. W oznaczonym terminie 

odpowiedziało 27 organizacji, co stanowi ok. 13,5 %.   

Na podstawie powyższych ankiet ustalono następujące wyniki: 

- średnia ocena zakresu współpracy – 3,20; 

- średnia ocena podejścia i sposobu działania administracji samorządowej – 3,67; 

- średnia ocena podejścia i sposobu działania organizacji pozarządowych – 3,58; 

- ocena rezultatów współpracy – 3,60; 

- ocena uwarunkowania współpracy – 3,11.  

  

Średnia z powyższych ocen cząstkowych wynosi 3,43, natomiast ogólna ocena współpracy 

władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi w ostatnich 12 miesiącach wynosi 

3,77. 
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9.3 Wspólna ocena jakości współpracy  

W dniu 30 marca 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło spotkanie grupy 

dyskusyjnej poświęcone ocenie jakości współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami 

pozarządowymi.  

W spotkaniu uczestniczyło 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 4 przedstawicieli 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz moderator i sprawozdawca.  

Wspólna ocena jakości współpracy została dokonana na podstawie wyników badania 

ankietowego organizacji oraz danych pochodzących z niniejszego sprawozdania.  

 

Współpracę oceniono (w skali od 1 do 5) na trzech płaszczyznach: 

1) tworzenie polityk publicznych   – (4) 

2) realizacja zadań publicznych    – (-5)    

3) rozwijanie infrastruktury współpracy  – (4,5)     

 

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu spotkania grupy dyskusyjnej zostało zamieszczone 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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