
UCHWAŁA NR 159/1169/2018 
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO

z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie za 2017 rok w celu przedłożenia Radzie Powiatu Mieleckiego.

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 roku/poz. 1868 z póź. zm.), art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.), uchwala się

co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Mieleckiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok 
- stanowiący zał. do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Powiatu Mieleckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu 
Zbigniew Tymula -

Wicestarosta 
Maria Napieracz -

Członek Zarządu 
Andrzej Bryła -

Członek Zarządu 
Waldemar Barnaś -

Członek Zarządu 
Dawid Uzar -



Zai. do Uchwały N r ....
Zarządu Powiatu Mieleckiego 
z dn. ...................... 2018 r.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ

PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

ZA 2017 ROK

Maj 2018
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WSTĘP

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany 
przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji 
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Współpraca Powiatu Mieleckiego 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się 
szczególnie w oparciu o „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2017rok" przyjęty Uchwałą Nr XXIV/150/2016 przez Radę Powiatu Mieleckiego w dniu 30 listopada 2016 roku.

Projekt programu poddano konsultacjom. Proces konsultacyjny rozpoczął się 12 października 2016 roku i trwał do 
31 października 2016 roku. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Działalności Pożytku 
Publicznego Powiatu Mieleckiego z naniesionymi zmianami. Zmiana dotyczy dopisania do projektu programu 
w § 12 ust. 2 po pkt. 1 dodatkowego punktu w brzmieniu: „współpraca poprzez udział zasobów rzeczowych stanowiących 
własność organizacji". Zarząd Powiatu Mieleckiego uznał zmiany, jako zasadne i umieścił je w tekście programu.

Celami nadrzędnymi przyjętego programu była współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, budowanie i umacnianie partnerstwa przy realizacji zadań 
publicznych w taki sposób, aby coraz lepiej i skuteczniej zaspokajać potrzeby mieszkańców Powiatu.

Celami szczegółowymi programu współpracy były:

1/ umacnianie istniejących organizacji i pobudzanie nowych inicjatyw związanych z powstawaniem nowych organizacji 
pozarządowych w Powiecie,

2/ umacnianie wewnętrznych, lokalnych powiązań pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a administracją publiczną 
dla stworzenia warunków do rozwoju inicjatyw obywatelskich i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 
lokalnych,

3/ wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
4/ coraz lepsze poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu,
5/ poprawa funkcjonowania organizacji pozarządowych poprzez pobudzanie organizacji pozarządowych do bardziej 

efektywnego działania i w rezultacie podniesienia poziomu świadczonych przez nich usług,
6/ wprowadzenie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców Powiatu,
7/ integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 

ustawy,
8/ wzmacnianie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy, jakości życia wspólnoty 

mieszkańców, poprzez wspieranie organizacyjne i współfinansowanie ich działań, na zasadach określonych ustawą, 
9/ umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną, 
10/ otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego 

wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych,
11/ wzmacnianie pozycji organizacji i zapewnienie im równych szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie 

coraz większej ilości zadań z jednoczesnym zapewnieniem środków na ich realizację,
12/ racjonalne wykorzystanie środków publicznych,
13/ udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
14/ działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi obowiązywał od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 
31 grudnia 2017 roku.
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II. FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Współpraca Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku sprawozdawczym obejmowała zarówno finansową, jak i pozafinansową formę współpracy.

Współpraca ta dotyczyła w szczególności:

1/ zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie/finansowanie ich 
realizacji;

2/ uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

3/ konsultowania z organizacjami projektów aktów prawnych dotyczących działalności statutowej organizacji oraz 
innych spraw ważnych dla mieszkańców powiatu;

4/ obejmowania honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego inicjatyw realizowanych przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty;

5/ prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, w tym organizacji imprez skierowanych na promocję turystyczną, kulturalną 
oraz gospodarczą powiatu i regionu mieleckiego;

6/ wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach;
7/ prowadzenia bazy danych organizacji działających na terenie powiatu mieleckiego;
8/ podejmowanie działań w zakresie rozwoju aktywności obywatelskiej i wolontariatu.

Współpraca o charakterze finansowym

Współpraca o charakterze finansowym Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmowała:

> zlecanie zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2017 r. po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert 
zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na które udzielono wsparcia 
w wysokości - 109 930,00 zł

> powierzenie zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2017 r. po przeprowadzeniu otwartych konkursów 
ofert zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na które udzielono 
dofinansowania w wysokości -120000,00 zł

> zlecanie zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2017 r. w trybie bezkonkursowym - zgodnie z art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kwotę -  40 000,00 zł

> powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie 
Mieleckim w 2017 roku, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 
prawnej ~ 182 171,76 zł

Otwarte konkursy ofert

W dniu 27 stycznia 2017 roku Zarząd Powiatu Mieleckiego Uchwałą Nr 98/708/2017 ogłosił pierwszy otwarty konkurs 
ofert na realizację publicznych zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego w zakresie:

> nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz 
dziedzictwa przyrodniczego,

> upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
> ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
> wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz 

działalności wspomagającej organizacje pozarządowe.
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Oceny formalnej ofert dokonał pracownik Biura Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych. Do oceny merytorycznej 
złożonych ofert, Uchwałą Nr 103/751/2017 z dnia 8 marca 2017 roku, powołano komisje konkursowe, w pracach których 
brali udział przedstawiciele organizacji oraz pracownicy merytoryczni biur i wydziałów starostwa.

W konkursie tym złożono 51 ofert, do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 17 ofert, z 14 organizacjami 
pozarządowymi zawarto umowy o realizację zadania publicznego.

W dniu 4 kwietnia 2017 roku Zarząd Powiatu Mieleckiego Uchwałą Nr 107/783/2017 ogłosił drugi otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych Powiatu Mieleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie:

> nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dóbr kultury 
i tradycji oraz dziedzictwa przyrodniczego,

> upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
> ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
> wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz 

działalności wspomagającej organizacje pozarządowe.

Uchwałą Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 112/817/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku zostały powołane komisje 
konkursowe w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert. W składzie komisji konkursowej znajdowali 
się przedstawiciele organizacji pozarządowych. Oceny formalnej ofert dokonał pracownik Biura Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych.

W drugim konkursie złożono 24 oferty, do oceny merytorycznej zakwalifikowały się 22 oferty, z 19 podmiotami zawarto 
umowy o realizację zadania publicznego.

Z przyznanego dofinansowania zrezygnowało Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło terenowe w Podleszanach -  
projekt pn. „Z cukrzycą można żyć"- kwota 300 zł.

8 września 2017 roku Zarząd Powiatu Mieleckiego ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zdań publicznych 
Powiatu Mieleckiego o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
w 2017 roku. Komisję konkursową powołano Uchwałą Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 128/955/2017 z dnia 
5 października 2017 roku. Do konkursu zgłosiły się 2 organizacje, które pozytywnie przeszły ocenę formalną 
i merytoryczną, z którymi następnie podpisano umowy.

We wszystkich konkursach przeprowadzonych w 2017 roku złożono 77 ofert. 36 wniosków spełniających wszystkie 
wymogi konkursowe, po pozytywnej opinii Komisji Konkursowych, otrzymały rekomendacje do przyznania dotacji i zostały 
przedłożone Zarządowi Powiatu Mieleckiego, który:

> Uchwałą Nr 106/768/2017 z dnia 28 marca 2017 roku,
> Uchwałą Nr 113/829/2017 z dnia 16 maja 2017 roku
> Uchwałą Nr 130/965/2017 z dnia 13 października 2017 roku

przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie:
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Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz 
dziedzictwa przyrodniczego:

L P- Nazwa stowarzyszenia

1, „Stowarzyszenie DLA WAS"

Nazwa zadania

| „Cały Powiat czyta z dziećmi -w  krainie lodu"

Kwota 
dotacji 

2 250,00 zł

2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. 
I Wł. Szafera

3. : Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni 
; i Tańca „Rzeszowiać/' w Mielcu

4. j FUNDACJA KLUB MŁODYCH LIDERÓW

5. : Ludowy Kłub Sportowy „SOKÓŁ" Malinie

Organizacja Przeglądu Twórczości Kulturalnej 
i Artystycznej Mieszkańców Powiatu Mieleckiego 
Koncert Jubileuszowy z okazji 20-1 ecia Stówarzyszenia 

; Seniorów ZPiT "Rzeszowiacy"
„KML FEST"

Tradycja, Rekreacja, Zdrowie-Powiatowy Konkurs Wsi

2 750,00 zł

5 400,00 zł

6 500,00 zł

3 450,00 zł

6. Stowarzyszenie „Pokolenia" „Już Wakacje -  Bawimy się' 3 050,00 zł

7. Stowarzyszenie AFS Programy 
Międzykulturowe

Cykl Spotkań edukacyjno-kulturowo-informacyjnych 
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

8. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 
„RUSAL" Stowarzyszenie Kawalerii Konnej w

Nasza Historia „Przecławska Burza"

Dobryninie im. 5 pułku Strzelców Konnych
9, Stowarzyszenie „Nasza Gmina" VIII Przegląd Małych Form Teatralnych dla Dzieci 

i Młodzieży Niepełnosprawnej
10. Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie „GRAGA" Teatr z „Gracją"

11. Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Mieleccy Legioniści w drodze dowolności
„STRZELEC" z siedzibą w Rzeszowie

12. Mieleckie Towarzystwo Muzyczne Wydarzenie Kulturalne -  Koncert Niepodległościowy

13. Stowarzyszenie „ORKIESTRA DĘTA OSP „Potrójny Jubileusz Orkiestry Świętujemy razem
DOBRYNIN"

RAZEM
z Powiatem"

3 128,00 zł j 

3 500,00 zł

3 500,00 zł i
llSSliSlSS-i 
3 500,00 zł j

3 500,00 zł |

3 000,00 zł

3 500,00 zł

47 028,00 zł

S  Wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz 
działalności wspomagającej organizacje pozarządowe:

L.p. Nazwa stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie „NASZE MIASTO-RADOMYŚL 
; WIELKI"

2. | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji
Tarnowskiej Oddział w Mielcu

3. i Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta 
i KołowMielcu

I : Nazwa zadania

■ „Wszystko co ludzkie nie jest nam obce"

Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci 
i młodzieży w świetlicy SRK Mielec w okresie 
wakacyjnym

I Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego 
i osób opuszczających Zakład Kamy

RAZEM

Kwota 
dotacji 

3 465,00 zł

3 035,00 zł

3 500,00 zł 

10 000,00 zł

✓  Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:

L.p. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota
dotacji

1.
... ....  ... ...

Stowarzyszenie Miłośników Tańca „GALA" 
Mielec

.... . .......,.......... ........................ . . . . ........ ... , ....................... .................... ...  ; ...

„Taniec jest sztuką i dlatego musi wyglądać dobrze" -  
warsztaty z zakresu kreowania wizerunku turniejowego 
oraz radzenia sobie ze stresem

3 100,00 zł

2. Uczniowski Klub Sportowy „START" przy „Moi Uczniowie -11 Memoriał im. Ryszarda Gąbki" 1 400,00 zł
ZESPOLE SZKÓŁ w Woli Mieleckiej
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3. Międzyszkolny Klub Sportowy „IKAR" w Mielcu Otwarte Mistrzostwa Mielca w Pływackich Sprintach 2 000,00 zł :

4. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „ORZEŁ 
BIAŁY-STRZELEC"

Obóz Letni Strzelców 5 900,00 zi

5. Góreckie Stowarzyszenie Lotnicze im. Jana Skrzydlate Zawody -  dziewiąte powiatowe zawody 2 700,00 z!
Wnęka amatorskich konstrukcji lotniczych

6. Mieleckie Towarzystwo Rakietowe Udział w Mistrzostwach Polski Modeli Kosmicznych 
Polska -  Włocławek 07.07 -  09.07.2017

3 102,00 zł

7, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej STAL MIELEC Regionalna Liga Młodzieżowa ENEA CUP 3 500,00 zł 1

8. Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ" w Mielcu Organizacja Vi!l turnieju w Karate SHOR1N -  RYU o 
Puchar Ziemi Mieleckiej

1 500,00 zł

9, Klub Żeglarski „ORKAN "w Mielcu Organizacja szkolenia młodzieży w sportach wodnych - 
żeglarstwo

3 000,00 zł ;

10. Lekkoatletyczny Klub Sportowy "STAL MIELEC" 23 Ogólnopolskie Biegi Uliczne 3 500,00 zł

11. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja 
Biskupa

.. ■ ■
Na motorze, na rowerze zawsze warto być w plenerze 3 500,00 zł

RAZEM 33 202,00 zł

POWIERZENIE ZADAŃ

1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Organizacja powiatowych zawodów sportowych 
młodzieży szkolnej pn. Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 
Gimnazjada i Licealiada, zgodnie z kalendarzem imprez 
oraz zapewnienie dojazdów młodzieży ze szkół 
prowadzonych przez Powiat Mielecki na zawody 
rejonowe i wojewódzkie

30 000,00 zi

2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Organizacja cyklu imprez sportowych o zasięgu 10000,00 zł
Sportowych w Mielcu powiatowym i ponad powiatowym w tym prowadzenie 

Amatorskiej Ligi Piłkarskiej w 2017 roku l l l l l l l l l l l l
FKS STAL MIELEC Piłka nożna - sport dla każdego 40 000,00 zł

4. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec „Piłka ręczna -  sport dla każdego" -  cykl spotkań 40000,00 zł
■ zawodników z klubów sportowych, które w danej 
; dyscyplinie znajdują się na najwyższym szczeblu
; rozgrywkowym z dziećmi i młodzieżą z terenu Powiatu 
; Mieleckiego mających na celu zachęcenie do czynnego 
i uprawiania sportu, popularyzację dyscypliny sportowej
■ jaką jest piłka ręczna

RAZEM 120 000,00 zł j

✓  Ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

Lp. Nazwa stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota
dotacji

1. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania 
Aktywności Zawodowej Osób

RAZEM Z WIATREM 1 POD WIATR 8 000,00 zł

2. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP -  
Oddział Powiatowy w Mielcu

Organizacja Finału Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego pt. "Zapobiegamy pożarom" 
i Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. 
„Młodzież zapobiega pożarom"

5 000,00 zł

3. Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane

Torowanie nerwowo-mięśniowe metodą PNF 3 200,00 zł

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Izbiskach Obchody Jubileuszu 135 lecia istnienia OSP izbiska 3 500,00 zł

RAZEN

Pow iat M ielecki

19 700,00 zł
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Tryb małych zleceń, tzw. „małe granty

Zarząd Powiatu Mieleckiego Uchwałą 113/828/2017 z dniem 16 maja 2017 roku oglosif poza konkursowy tryb udzielenia 
dotacji na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
tzw. „małych grantów". W tym trybie wpłynęło 20 uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego. 5 ofert odrzucono 
ze względów formalnych, a dwie ze względów merytorycznych. W rezultacie zawarto umowy z 13 organizacjami.

Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach poza konkursowych ofert na realizację zadań publicznych
w 2017 roku

L.p. Nazwa Stowarzyszenia Nazwa zadania Kwota dotacji

Nauka, edukacjo, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ekologia i ochrona zwierząt, 
ochrona dóbr kultury I tradycji oraz dziedzictwa przyrodniczego

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach

■ : . ■

Jubileusz 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Górkach, otoczony pocztami sztandarowymi 
w towarzystwie Orkiestry Dętej Dobrynin

3 000,00 zł

2, Stowarzyszenie Kawalerii Konnej 98 rocznica Święta Policji z udziałem Polskiego Oficera 5 100,00 zł
w Dobryninie im. 5 Pułku Strzelców z czasów HRP

3. Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjne 
„ORZEŁ BIAŁY -  STRZELEC"

Upamiętnienie Mielczan Walczących o Niepodległość 
Ojczyzny-Ustawienie i Odsłonięcie Słupa Niepodległości

4 000,00 zł

4. Stowarzyszenie „JaŚlany" Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej i Oazowej 3 000,00 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Partyni Wspólnie - Bezpiecznie 2 500,00 zł

6. Góreckie Stowarzyszenie Kobiet „VICT0RIA" Warsztaty Tradycji Pierogowej 3 000,00 zł
w Górkach
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej 
im. Władysława Szafera 
w Mielcu

Wydanie albumu pt. „Życie sztuką jest -  Malarstwo" 
członków Klubu Środowisk Twórczych przy Towarzystwie 
Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera 
w Mielcu

3 500,00 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej sportu, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

8. Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec Festyn Koszykówki 3 500,00 zł

9. Stowarzyszenie „Przecławski Krąg'' Wędrówka szlakiem Bitwy Gorlickiej 1915 roku 2000,00 zł
w Przedawiu

10. Stowarzyszenie Klub Historyczny Prawda Bieg im. Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja 1500,00 zł
i Pamięć Mieleckiego

11, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania „Sportowo i surviva!owo spędzamy wolny czas" 2 500,00 zł
Aktywności Zawodowej Osób

12. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Dobrynin" Orkiestra Dęta Dobrynin poznaje kulturę krajów 
bałkańskich

4 000,00 zł

13. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej o Puchar 2 400,00 zł
Sportowych w Mielcu Wicestarosty Powiatu Mieleckiego

RAZEM 40000,00 zł
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Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Postępowanie konkursowe przeprowadzono w 2016 roku. W konkursie złożono 10 ofert, 3 odpadło formalnie, do 
merytorycznej oceny zakwalifikowało się 7 ofert.

Ostatecznie Zarząd Powiatu Mieleckiego powierzył prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie 
Mieleckim w roku 2017, następującym organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:

1. Fundacji „ MASZ PRAWO" ul. Wyspiańskiego 4/82 w Tarnobrzegu:

1/ w Padwi Narodowej- w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Grunwaldzka 2 - poniedziałek, środa,
2/ w Tuszowie Narodowym - w siedzibie Urzędu Gminy, Tuszów Narodowy 225 - wtorek, czwartek, piątek.

2. Stowarzyszeniu Trzeźwościowemu„Nowe Życie" ul. Chopina 8 w Mielcu - w Radomyślu Wielkim - w siedzibie 
Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 32 - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

3. Stowarzyszeniu „Bezpieczny Dom", ul. 1 Maja 57, 25-511 Kielce:

1/ w Przecławiu - w siedzibie byłego przedszkola samorządowego, ul. Rynek 32 - poniedziałek, środa, piątek, 
2/ w Wadowicach Górnych w siedzibie Urzędu Gminy, Wadowice Górne 116 - wtorek, czwartek.

Łączna wysokość udzielonych dotacji wyniosła 182 171,76 zł.

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu państwa. Udzielone dotacje zostały rozliczone w sposób prawidłowy.

Współpraca o charakterze pozafinansowym

Powiat wspierał organizacje pozarządowe także w formach pozafinansowych. Współpracowano w sferze informacyjnej 
i organizacyjnej, informacje dla organizacji zamieszczane były na stronie internetowej Powiatu w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz przesyłane bezpośrednio do organizacji. Ważne informacje i wiadomości dla organizacji pozarządowych 
umieszczane były również w utworzonej na stronie internetowej zakładce dla organizacji pozarządowych. Istotną częścią 
współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach, 
obejmowano również patronatem imprezy organizowane przez organizacje.

Współpraca Z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego

Z inicjatywy organizacji pozarządowych Uchwałą Nr 132/972/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 24 października 
2017 roku, po przeprowadzonej procedurze zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie powołano Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego na lata 
2017-2020.

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzą:

> przedstawiciele Rady Powiatu Mieleckiego, w osobach: Mariusz Barnaś, Stanisław Kagan, Maria Orłowska;
> 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Mieleckiego, w osobach: Maria Napieracz, Bożena Rybka, Dawid Uzar;
> 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w osobach: z terenu miasta Mielca: Bogusław Kołacz, 
Zofia Radwańska, Małgorzata Rybińska; z terenu Powiatu Mieleckiego: Marta Kieraś, Wojciech Naprawa, Maria 
Trznadel.

Kadencja Rady trwa 3 lata. Współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego układała 
się prawidłowo.
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W ramach pozafinansowych form współpracy wykonano następujące działania:

> 2 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjne dot. projektu pt. „ROWES - $zansq rozwoju sektora ekonomii 
społecznej w subregionie ił" oraz szkolenie dla organizacji pozarządowych w sprawie nowych wzorów ofert 
dotyczących realizacji zadań publicznych,

> 25 marca 2017 roku w ramach XI Kongresu Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego obyło się spotkanie pt, 
„OŚWIATA NA RZECZ EKONOMII SPOtECZNEJ", na które zaproszono organizacje z terenu Powiatu Mieleckiego,

> 23 czerwca 2017 roku zaproszono na XII Kongres Organizacji Pozarządowych przedstawicieli branżowych organizacji 
pożytku publicznego o profilu patriotycznym,

> 15 września 2017 roku odbył się XIII Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, na który zaproszono 
organizacje z terenu Powiatu Mieleckiego,

> 6 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie pt. „Razem na rzecz rozwoju Powiatu Mieleckiego".

Pozostałe formy współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pożytku publicznego 
koordynowane przez Biuro Promocji i Informacji:

1. Dożynki Powiatu Mieleckiego w trakcie, których gminy powiatu mieleckiego za pośrednictwem gminnych ośrodków 
kultury i lokalnie działających stowarzyszeń poprzez stoiska wystawiennicze, przygotowany wieniec dożynkowy 
i kilkuminutową prezentację słowno-muzyczną zaprezentowały swój dorobek kulturowy, tradycję oraz zwyczaje 
szerszej publiczności. Na stoiskach wystawienniczych reprezentanci gminy z terenu powiatu mieleckiego, tj. ośrodki 
kultury i stowarzyszenia zaprezentowały swoje tradycyjne produkty lokalne, jak również wyroby, z których słynie 
gmina, a także ekspozycje z zakresu swojej działalności.

Lp. Nazwa stowarzyszenia

1.

2.

Koto Gospodyń Wiejskich Giiny Małe (reprezentant powiatu)

Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie „GRACJA" (reprezentacja Gminy Czermin)

Otrzymane wynagrodzenie 
w ramach podpisanych umów

800.00 zł

800.00 zł

3. j Stowarzyszenie „Twoja Sprawa" 8rzyście (reprezentacja Gminy Gawłuszowice) 800,00 zł

4. | Stowarzyszenie „Pokolenia" (reprezentacja Gminy Wadowice Górne) j 800,00 zł

RAZEM ; 3 200,00 zł

Ponadto Starosta Powiatu Mieleckiego przyznał nagrody za udział w Dożynkach Powiatu Mieleckiego dla wszystkich stoisk 
reprezentujących gminy z terenu powiatu mieleckiego, w tym dla stowarzyszeń:

lp. 

1. “ 

2.

3.

4.

Nazwa stowarzyszenia

Koło Gospodyń Wiejskich Głiny Małe (reprezentant powiatu)

Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie „GRACJA" (reprezentacja Gminy Czermin) 

Stowarzyszenie „Twoja Sprawa" Brzyście (reprezentacja Gminy Gawłuszowice) 

Stowarzyszenie „Pokolenia" (reprezentacja Gminy Wadowice Górne)

RAZEM

Otrzymane wsparcie

500.00 zł

500.00 zł

500.00 zł

500.00 zł

2 000,00 zł

„Kapela Ludowa Wadowiacy" za uświetnienie Mszy Św. dożynkowej, prowadzenie korowodu dożynkowego z Bazyliki 
Mniejszej p.w. św. Mateusza Ap. Ew. w Mielcu na tereny zielone przy ul. Rzecznej oraz koncert sceniczny otrzymała 
wynagrodzenie w kwocie 2 000,00 zł.
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Na Dożynkach Powiatu Mieleckiego udostępniono nieodpłatnie stoiska wystawiennicze stowarzyszeniom:

Lp. j Nazwa stowarzyszenia

1. , Stowarzyszenie Miłośników Starówki Mieleckiej

Otrzymane wsparcie 

miejsce na namiot

2.

3.

4.

Stowarzyszenie „DLA WAS"

; Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
r Intelektualnie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Mielcu

Vi domku wystawienniczego 

Yi domku wystawienniczego ; 

Yi domku wystawienniczego

2. Jarmark Świąteczny jest to przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzacja zwyczajów związanych ze świętami 
Bożego Narodzenia oraz ukazanie bogatej oferty świątecznych rozmaitości i prezentacja twórczości lokalnych 
artystów. Podczas imprezy lokalnie działające stowarzyszenia prezentowały tradycyjne potrawy i napoje oraz 
artystyczne rękodzieło wykonane w oparciu o regionalne tradycje ludowe.

Na Jarmarku świątecznym udostępniono nieodpłatnie stoiska wystawiennicze stowarzyszeniom:

Lp. Nazwa stowarzyszenia Otrzymane wsparcie

1. Stowarzyszenie DLA WAS 1/2 domku wystawienniczego

Stowarzyszenie Nasza Gmina 1/2 domku wystawienniczego

3. Góreckie Stowarzyszenie Kobiet Wictoria" 1/2 domku wystawienniczego

4. Stowarzyszenie “Ku Przyszłości" w Partyni 1/2 domku wystawienniczego

5. Stowarzyszenie Kobiet w Czerminie "Gracja" 1/2 domku wystawienniczego

V6,;^ Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Kliszowie miejsce na namiot

7. Mielecki Hufiec Harcerek i Zuchenek 1/2 domku wystawienniczego

8. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu - 
Środowiskowy Dom Samopomocy

1/2 domku wystawienniczego

9, Stowarzyszenie Przyjaciół D2ieci Autystycznych i Niepełnosprawnych SUN RISE 1/2 domku wystawienniczego

10, Mielecko Ropczycki Związek Drużyn Harcerzy ZHR 1/2 domku wystawienniczego

11, 23 Drużyna Harcerska "Bratnia Dusza" przy ZSG w Gawłuszowicach 1/2 domku wystawienniczego
I £ i i iS S M £

3. Organizacje pozarządowe zwracały się również o zgodę na objęcie patronatem honorowym przez Starostę Powiatu 
Mieleckiego organizowanych przedsięwzięć, służących wykonywaniu zadań o charakterze powiatowym oraz realizacji 
celów strategii rozwoju powiatu i programów powiatowych. W 2017 roku wsparcie i patronat honorowy otrzymały 
poniższe przedsięwzięcia:

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Nazwa przedsięwzięcia Otrzymane wsparcie

1. \ Fundacja Klub Młodych Liderów ; Konferencja „Prekursor"
2. [ Powiatowe Koło Pszczelarzy w Mielcu | III Mielecka Konferencja Pszczelarska
3. : Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu 1 Dziesiąty Powiatowy Dzień Języka

| Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 
i Niemieckiego-Koło w Mielcu

| Niemieckiego

4. | Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno j !V edycja konkursu pt: „Krajobrazy mojej
| -Krajoznawczego w Mielcu; j malej Ojczyzny"

150.00 zł 
2 500,00 zł
1500,00 zł i

I
400.00 zł
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 
Filia w Mielcu;
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
] w Rzeszowie;
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej 
im. Wł. Szafera

' ...... """ " ....... '........ ' ' ’................

5. Stowarzyszenie Dla Was Jasełka Samorządowe 1500,00 zł j

6.. Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej 
im. Władysława Szafera w Mielcu

V Spotkania Lotniczych Pokoleń -  Mielec 
2015

12 kpi. materiałów 
promocyjnych

7. Stowarzyszenie Sadkowianki Ul Edycja Smaków Lata patronat
8. Stowarzyszenie Klub Historyczny Prawda i Pamięć IV Mielecki Zlot Militarny 1 500,00 zł
9. Stowarzyszenie Społeczno -Edukacyjne Orzeł Biały Spływ kajakowy wianki nad Wisłoką patronat

Strzelec
10. Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ" w Mielcu VII Mielecki Leśny Mini Rajd Rowerowy materiały 

promocyjne 360 szt.
11. Stowarzyszenie Ku Przyszłości Przedszkolaka „Ku Przyszłości" patronat
12. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy 

Przenajświętszej w Mielcu
Majówka rodzinna 2017 3 000,00 zł

13. International Police Assocation -  Międzynarodowe Ogólnopolski konkurs Policjant Ruchu 3 000,00 zł
Stowarzyszenie Policji Drogowego"

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach 125 lecie OSP w Górkach patronat

15. Uczniowski Kłub Sportowy START przy ZSE w Mielcu 11 Rajd Rowerowy-Szlakiem patronat
pielęgnowania lasu

16. Parafia Wszystkich Świętych w Chorzelowie Turniej o puchar Starosty w kategorii puchary 6 szt.
strzelanie z łuku patronat

17. Stowarzyszenie Kiub Historyczny Prawda i Pamięć Zaduszki Partyzanckie patronat
18. Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ" w Mielcu V Zielony Mielecki Punkt Kontrolny patronat
19. Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ 1893" w Mielcu Powiatowy konkurs poezji i piosenki 6 kpi. materiałów

Barwy Mojej Ojczyzny promocyjnych
20. Mielecka Rada Seniorów i Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Mielcu
Mieleckie Dni Seniora materiały

promocyjne
21. Stowarzyszenie Trzeźwościowe Nowe Życie Prawdy i mity o przemocy domowej patronat
22. ZOSP RP Oddział Powiatowy w Mielcu Zawody sportowo pożarnicze patronat + puchary
23. SPR Stal Mielec V Memoriał im. Antoniego Weryńskiego 

o puchar Marszałka i Starosty
2000,00

24. Fundacja Underground Kraków Lekcja historii i sztuki z Jackiem 
Kaczmarskim

2 000,00

25. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów 
Sportowych w Mielcu

Turniej piłki nożnej o puchar Starosty 2 000,00

Pozostałe formy współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pożytku publicznego 
koordynowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

W związku z realizacją zadań ustawowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przekazywało środki dla 
organizacji pozarządowych w 2017 roku. Uchwałą nr 94/661/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku Zarząd Powiatu 
Mieleckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie w trybie powierzenia realizacji zadania z zakresu wsparcia 
zawodowego Uczestników Projektu w ramach projektu pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie 
Mieleckim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2017 -2018.

Powiat Mielecki w dniu 6 lutego 2017 roku zawarł umowę nr 53/2017/PCPR o realizację zadania publicznego 
z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego PFRROKU. Prawa i obowiązki Zleceniodawcy wynikające z umowy 
wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu. Termin realizacji zadania publicznego obejmuje okres od 
6 lutego 2017 roku do 31 maja 2018 roku.
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W ramach realizacji zadania publicznego PFRR objęła wsparciem 59 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mielcu: niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz 
przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą.

Zadanie publiczne w ramach projektu pn. „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim" obejmuje 
zorganizowanie i przeprowadzenie:

> staży zawodowych,
> indywidualnego doradztwa zawodowego,
> kursów zawodowych: spawacz MAG-T16, magazynier z obsługą wózków widłowych, operator koparko-ładowarki, 

kucharz zawodowy, cukiernik, florysta, prawo jazdy kategorii C plus kurs kwalifikacji wstępnej.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przy zapewnianiu pieczy i wychowania 
dzieciom umieszczonym w rodzinie zastępczej oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań rodziny 
zastępczej, rodzina zastępcza może korzystać z pomocy wolontariuszy organizowanej przez organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu korzystało z pomocy 5 wolontariuszy w 4 
rodzinach zastępczych.

Powiat Mielecki zleca Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu 
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dła osób z zaburzeniami psychicznymi. Na dzień 31 grudnia 2017 roku 
wsparcie w placówce znalazło 46 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi {choroby psychiczne, 
niepełnosprawność intelektualna oraz choroby dodatkowe głównie niepełnosprawność ruchowa i epilepsja). W roku 2017 
na bieżącą działalność placówki Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 749 467,00 zł, która w całości 
została przekazana PSONI Koło w Mielcu i w całości wydatkowana na realizację zleconego zadania.

Ponadto w roku 2017 zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie podjazdu dla osób korzystających z wózków 
i balkoników w budynku SDS w Mielcu przy uf. Wojsfawskiej 278". Realizacja zadania została zlecona PSONI Koło w Mielcu. 
Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego i na jego realizację 
wydatkowano kwotę 50 430,00 zł.

W roku 2017 Powiat Mielecki ogłosił konkurs na zlecanie w formie wsparcia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. W ramach konkursu wpłynęła jedna oferta, która 
spełniała wymogi formalne i została pozytywnie oceniona pod względem merytorycznym. Ofertę złożyło Mieleckie 
Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Zlecono zadania polegające na prowadzeniu grupowych 
i indywidualnych zajęć, mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Z projektu realizowanego przez Mieleckie Stowarzyszenie 
Chorych na Stwardnienie Rozsiane skorzystało 20 osób niepełnosprawnych. Realizowano rehabilitację indywidualną 
w miejscu zamieszkania członków Stowarzyszenia (w wymiarze 1 496,5 godz.) oraz grupową i społeczną {w wymiarze 
240 godz.). Na realizację zadania przekazano kwotę 50 000,00 zł, ze środków PFRON przekazanych Powiatowi 
Mieleckiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

III. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2017

Powiat Mielecki realizując cele „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2017 roku" udzielała organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie 
zarówno wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej.

Współpraca z organizacjami miała charakter ciągły. Powyższe sprawozdanie obejmuje te działania, które zostały 
zrealizowane od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. W 2017 roku ogłoszono 3 konkursy, w których 
złożono 77 ofert, z 35 organizacjami podpisano umowy o realizację zadania publicznego. Powiat Mielecki przyznał 
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organizacjom wparcie finansowe na realizację zadań w wysokości 149 930,00 zf oraz dotacje na powierzenie zadań 
w wysokości 120 000,00 zł. W porównaniu z rokiem 2016 można zaobserwować wzrost zaangażowania organizacji 
pozarządowych w życie społeczne. Z roku na rok wzrasta liczba organizacji składających oferty w konkursach. W ramach 
pozakonkursowych ofert na realizację zadania publicznego tzw. „małych grantów" zostało złożonych 20 ofert, z czego 
13 organizacjami podpisano umowy. Organizacje w 2017 roku na realizację zadań w ramach pozakonkursowych ofert 

otrzymały łącznie 40 000,00 zł.

Dzięki kontynuowanej współpracy z organizacjami i dofinansowywaniu przez Powiat Mielecki realizowanych przez 
organizacje zadań publicznych, budowane jest na wysokim poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy administracją 
publiczną a organizacjami pożytku publicznego.

W oparciu o art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia ustawy o działalności pożytku publicznego i o sprawozdanie to podlega 
przedłożeniu do 31 maja 2018 roku, Radzie Powiatu Mieleckiego i opublikowaniu na stronie internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej Powiatu Mieleckiego.
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