Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lwóweckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016
Sprawozdanie jest realizacją art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2016 roku poz. 239). Program
współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w roku 2016 przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/74/15 Rady Powiatu w Lwóweckiego z dnia
27 listopada 2015 roku i stanowił podstawę współpracy Powiatu Lwóweckiego
z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Lwóweckiego oraz
Uchwałą Nr XVI/04/16 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie
zmiany załącznika do Uchwały Nr XIII/74/15 Rady powiatu Lwóweckiego z dnia
27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu
Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019”.
Sposób oceny realizacji programu określony został w rozdziale X Programu. W ust. 3 tego
rozdziału zostały wymienione następujące wskaźniki służące do oceny realizacji Programu:
1) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert , w tym liczba organizacji,
2) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba
organizacji,
3) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez powiat
lwówecki z przyczyn zależnych od organizacji,
4) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
5) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje.
1. Informacja o ogłoszonych konkursach.
1) Dnia 10 listopada 2015 roku Uchwałą Nr 50/63/2015 Zarządu Powiatu Lwóweckiego
ogłoszony został otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 r.
– prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zarząd Powiatu Lwóweckiego
Uchwałą Nr 54/69/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku powołał komisję konkursową
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punku
nieodpłatnej pomocy prawnej. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej
w dniu 15 grudnia 2015 r. zadanie zostało powierzone Stowarzyszeniu „Bezpieczny Dom”
w Kielcach. Łączna wysokość środków przeznaczonych na to zadanie w 2016 roku
wyniosła 54 840,50.
2) Dnia 17 listopada 2015 roku Uchwałą Nr 51/65/2015 Zarządu Powiatu Lwóweckiego
ogłoszony został konkurs ofert w obszarze wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej
na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci
całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Zarząd Powiatu Lwóweckiego
Uchwałą Nr 54/68/2015 z dnia 01 grudnia 2015 roku powołał członków komisji
konkursowej. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej zadanie zostało
powierzone Karkonoskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”
z siedziba w Jeleniej Górze w dniu 9 grudnia 2015 roku na lata 2016-2018.
Łączna wysokość środków przeznaczonych na to zadanie w 2016 roku wyniosła 537 526,28.
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3) Dnia 5 lutego 2016 roku Uchwałą Nr 65/09/2016 Zarządu Powiatu Lwóweckiego
ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego. Konkurs ogłoszony został w następujących
sferach:
- kultura i sztuka oraz ochrona dóbr dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- ekologa i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- ochrona zdrowia,
- promocja i organizacja wolontariatu
Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację powyższych zadań wyniosła
67 000,00.
2. Informacja na temat liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym
liczba organizacji.
Do otwartych konkursów ofert przystąpiło 30 organizacji, które złożyły łącznie 38 ofert
na następujące zadnia:
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa
1) Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” w Kielcach zadanie: „Z zakresu nieodpłatnej
pomocy prawnej, polegającej na prowadzeniu w 2016 roku punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność porządku
publicznego”,
Celem zadania było udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu
lwóweckiego, w każdej gminie działał punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Udzielono
129 porad.
Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej
1) Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” z siedzibą
w Jeleniej Górze
Zadanie: „Prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki
opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci
całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców”.
Celem zadanie jest funkcjonowanie placówki, która zapewnia warunki domowe
dzieciom i młodzieży z terenu powiatu lwóweckiego pozbawionej opieki rodziców.
Placówka jest elementem systemu pieczy zastępczej.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
1) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim
Zadanie: „Organizacja cyklu imprez sportowych międzyszkolnych z kalendarza PSZS
oraz Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych,
Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych o Puchar Powiatu Lwóweckiego”.
Celem zadnia było organizowanie powiatowych międzyszkolnych zawodów
sportowych, będących kontynuacją zawodów gminnych i eliminacją do zawodów
strefowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich. PSZS zorganizował 52 imprezy
sportowe w których wystartowało 2168 uczniów szkół Powiatu Lwóweckiego.
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2) Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim
Zadanie: „Cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach
sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja imprez o
wymiarze powiatowym promujących Powiat oraz popularyzujących zdrowy styl życia.
Uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach strefowych,
wojewódzkich i ogólnopolskich” .
Celem zadnia było uczestnictwo reprezentantów Powiatu Lwóweckiego w zawodach
międzypowiatowych – strefowych i finałach dolnośląskich. W imprezach
organizowanych przez Powiatowe Zrzeszenie LZS brały udział dzieci i młodzież
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Łącznie
w imprezach uczestniczyło 2347 osób.
3) Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski
Zadanie: „Organizacja biegów ulicznych Festiwalu „Dary Lasu”- Memoriał Kamila
Ugrynowicza”.
Celem zadania była organizacja biegu uliczny promujący zdrowy styl życia, postawy
proekologiczne, walory krajobrazowe Powiatu Lwóweckiego zorganizowany podczas
Festiwalu „Dary Lasu”. Bieg ukończyło 50 zawodników.
4) Rada Gminna Ludowe Zespoły Sportowe w Gryfowie Śląskim
Zadanie: Organizacja dwóch powiatowych turniejów tenisa stołowego z cyklu
„Otwarty turniej tenisa stołowego” .
Celem zadania była organizacja 2 turniejów tenisa stołowego. Pierwszy turniej odbył
się w maju i wzięło w nim udział 52 uczestników, drugi odbył się w wrześniu i wzięło
w nim udział 59 uczestników z powiatów: jeleniogórskiego, lubańskiego,
zgorzeleckiego i lwóweckiego.
5) Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” w Gryfowie Śląskim
Zadanie: „Powiatowy Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu dla
drużyn niezrzeszonych w Gryfowie Śląskim pn. Noel Cup 2016”.
Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju piłkarskiego,
w którym wzięło udział 6 seniorskich niezrzeszonych drużyn z Powiatu
Lwóweckiego, łącznie 80 osób.
Zadanie: Prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników oraz upowszechniania
kultury fizycznej i rekreacji, jak i zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania
wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych,
Celem zadania było prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży i seniorów oraz ich
dział w turniejach halowych i rozgrywkach na boiskach trawiastych. W zadaniu
wzięło udział 50 uczestników.
6) Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Gryfowie Śląskim
Zadanie: VIII Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży „ORLIK CUP 2016” ,
Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie Turnieju Piłki Nożnej
dla dzieci i młodzieży. W turnieju, który odbył się w Gryfowie Śląskim we wrześniu
wzięło udział 60 zawodników.
Zadanie: „VI Cykl Sylwestrowych Halowych Turniejów o Puchar Starosty
Lwóweckiego dla dzieci i młodzieży”.
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Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie Turniejów, którego propagują
piłkę nożną na terenie Powiatu Lwóweckiego. Zawody odbyły się w dniach 30 i 31
stycznia 2016 i wzięło w nich udział 180 osób.
7) Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „PŁAKOWICE” Lwówek Śląski
Zadanie: IV Finał Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w
Piłce Nożnej na „ORLIKU”.
Celem zadania był zorganizowanie i przeprowadzenie Finału Mistrzostw Polski
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na „Orliku”. W Finale wzięło udział 70
młodych piłkarzy z 8 MOW z terenu całej polski.
8) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „RAKOWICE” w Rakowicach Wielkich
Zadanie: „Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców
zamieszkujących obszary wiejskie Powiatu Lwóweckiego”.
Celem zadania było prowadzenie zajęć lekkoatletycznych oraz udział zawodników w
20 imprezach sportowych na Terenia kraju. Ponadto dzięki współfinansowaniu
zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystki Klub Sportowy „Rakowice”
zorganizowno 3 obozy sportowo-rekreacyjne.
9) Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” Gryfów Śląski.
Zadanie: „Międzynarodowy turniej z okazji dnia dziecka”.
Celem zadania było zorganizowanie turnieju piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, a tym
samym zachęcenie dzieci do większej aktywności fizycznej. W turnieju wzięło udział
80 dzieci.
Zadanie: „Wakacje na sportowo”.
Celem zadania było zorganizowanie cyklu wyjazdów rekreacyjnych i sportowych
na basen w okresie wakacji dla dzieci z terenu Powiatu Lwóweckiego. W zadaniu
„Wakacje na sportowo” wzięło udział 20 dzieci.
10) Stowarzyszenie HOMO VIATOR w Gryfowie Śląskim
Zadanie: „W poszukiwaniu zdrowia-ruch po zdrowie”.
Celem zadania było podniesienie świadomości dotyczącej konieczności aktywności
ruchowej mającej na celu przeciwdziałania otyłości. Zostały przeprowadzone zajęcia z
aerobiku oraz zakupiono bieżnię do realizacji zajęć. W zadaniu wzięło udział 30 osób.
Zadanie: I Wyścig MTB- „O Złotą Szprychę Powiatu Lwóweckiego”.
Celem zadania była popularyzacja kolarstwa górskiego wśród dzieci i młodzieży.
W wyścigu wzięło udział 18 uczestników ze szkół z terenu powiatu lwóweckiego.
11) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX- Lwówek Śl.
Zadanie: „Organizacja imprez o wymiarze powiatowym promujących Powiat oraz
popularyzujących zdrowy styl życia”. Uczestnictwo dzieci i młodzieży
reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich”
Celem zadania było szkolenie oraz udział zawodników Klubu – reprezentantów
powiatu lwóweckiego w turniejach bokserskich. W realizacji zadania udział wzięło
25 uczestników.
12) Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki w Lubaniu
Zadanie: „XLIV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
Eliminacje Międzypowiatowe wraz z Finałem Wojewódzkim”.
4

Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Turnieju
Turystyczno- Krajoznawczego. W zadaniu wzięło udział 84 uczestników i opiekunów
z terenu byłego województwa jeleniogórskiego.
13) Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału „Ziemi
Jeleniogórskiej” w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach
Zadanie: „XLII Rajd Młodzieży Szkolnej Gryfów Śląski 2016 ”.
Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie Rajdu Młodzieży Szkolnej.
Rajd odbył się w ciągu 3 dni, na 8 trasach. Udział wzięły 33 drużyny, w których
startowało łącznie 328 uczestników z terenu powiatu lwóweckiego i powiatów
ościennych.
14) Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA” Rząsiny
Zadanie: Organizacja XIX Ogólnopolskiego Biegu Przełajowego „Powitanie
Wiosny” w Rzasinach.
Celem zadania było przeprowadzenie i zorganizowanie Ogólnopolskiego Biegu
Przełajowego w Rząsinach. W biegu, który odbył się kwietniu wzięło udział 400
zawodników z całej Polski.
15) Uczniowski Klub Sportowy „Gigant” w Lubomierzu
Zadanie: „X Jubileuszowe zawody sportowo-obronne w Lubomierzu”.
Celem zadania było zorganizowanie imprezy sportowej dla młodzieży gimnazjalnej.
W zawodach obejmujących konkurencje sprawnościowe i teoretyczne wzięło udział
80 uczestników 8 gimnazjów.
16) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ŻAK
Zadanie : „Osadnik CUP” .
Celem zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju piłki ręcznej dla szkół
podstawowych z tereny powiatu lwóweckiego. Turniej odbył się we wrześniu i wzięło
udział 50 uczestników.
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
1) Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza
Zadanie: „Zielony Powiat Lwówecki”.
Celem zadania było przeprowadzenie nowymi metodami badania zanieczyszczenia
powietrza. 30 uczestników warsztatów zdobyło nowe umiejętności i zapoznało
się z metodami badawczymi stosowanym do mierzenia zanieczyszczenia środowiska
na terenie Powiatu Lwóweckiego.
2) Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Jeleniej Górze
Zadanie: XIII Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny Szkół Podstawowych
kl. IV-VI ph. „Ochrona przyrody w Polsce”.
Celem zadania było przeprowadzenie Konkursu przyrodniczego dla uczniów szkół
podstawowych klas IV-VI. Podczas konkursu uczniowie pogłębili wiedze na temat
ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. W konkursie udział
wzięło 944 uczniów z 46 szkół podstawowych.
3) Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Spokojna Góra” Mirsk
Zadanie: „Chleb pracą nabyty bywa smaczny i syty”.
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Celem zadania było rozpowszechnienie oraz kreowanie postaw ekologicznych wśród
osób starszych i niepełnosprawnych. Zadanie związane ze zdrowym żywieniem ,
promowaniem aktywnych postaw ekologicznych oraz czynnego wypoczynku
połączonego z ochroną przyrody. W projekcie wzięło udział 100 osób.
4) „Stowarzyszenie ZSE-T Nasza Szkoła” Rakowice Wielkie
Zadanie: „Poznaję, szanuję, chronię – wzrost świadomości ekologicznej wśród
młodzieży i mieszkańców Powiatu Lwóweckiego”.
Celem zadania była organizacja 4 akcji promujących wzrost świadomości
ekologicznej wśród młodzieży i mieszkańców powiatu lwóweckiego polegających
między innymi na : sprzątaniu świata , zajęciach na Uniwersytecie Wrocławskim na
temat: „Biochemia w służbie ochrony środowiska” , „Dzień zdrowej żywności” oraz
przygotowaniu wystawy nt. zawartości cukrów w najbardziej popularnej wśród
uczniów kupowanej żywności. W akcjach ekologicznych wzięło udział 400
uczestników.
Promocja i organizacja wolontariatu
1) Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza
Zadanie: „Wolontariat mnie kręci”.
Celem projektu były warsztaty związane z propagowaniem idei wolontariatu. Zadanie
połączone z przekazywaniem wiedzy na temat atrakcji turystycznych i historii powiatu
lwóweckiego. W warsztatach wzięło udział 20 uczestników.
2) Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Spokojna Góra” Mirsk
Zadanie: „Dobry Wolontariat –standardy współpracy z wolontariuszami”,
Celem zadania było przeprowadzenie imprezy promującej wolontariat wśród osób
starszych. W imprezie, która odbyła się w DPS w Mirsku wzięło udział 150 osób.

Ochrona zdrowia
1) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Gryfowie Śląskim
Zadanie : „Wspieranie akcji profilaktycznych na rzecz osób niepełnosprawnych
z terenu Powiatu Lwóweckiego ”.
Celem zadania było współfinansowanie wyjazdu na turnus wczasowo-rehabilitacyjny
dla osób z orzeczeniami o niepełnosprawności z terenu powiatu lwóweckiego. Turnus
odbył się nad morzem i wzięło w nim udział 51 osób.
2) Stowarzyszenie HOMO VIATOR w Gryfowie Śląskim
Zadanie: „Promowanie zdrowego stylu życia”.
Celem zadania było promowanie aktywności fizycznej, prawidłowego sposobu
odżywiania oraz wpływu używek na organizm człowieka. Zadanie polegało
na przygotowaniu wystawy i zorganizowaniu spotkania z dietetykiem. W zadaniu
wzięło udział 200 uczniów.
3) Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza
Zadanie: „Bezpieczny Powiat Lwówecki”.
Celem zadania było przeprowadzenie przez wykwalifikowanego ratownika
medycznego szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych,
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gimnazjów oraz osób dorosłych z terenu powiatu lwóweckiego. Uczestnikami
projektu było 40 osób.
4) „Stowarzyszenie ZSE-T Nasza Szkoła” Rakowice Wielkie
Zadanie: „Ty również możesz uratować życie”- szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.
Celem zadania było przeprowadzenie przez wykwalifikowanego ratownika
medycznego szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzono trzy 5
godzinne szkolenia, w których wzięło udział 60 uczestników.
Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr dziedzictwa narodowego
1) Stowarzyszenie Piaskowe Wzgórza
Zadanie : „Powiatowa Wystawa Wyrobów Rzemieślniczych –wspieranie kultury
lokalnej”.
Celem zadania był organizacja wystawy rękodzielników i rzemieślników z terenu
Powiatu Lwóweckiego . Uczestnikami projektu było 20 rękodzielników a odbiorcami
200 osób uczestników wystawy.
2) Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „PŁAKOWICE” Lwówek Śląski
Zadanie: „Przegląd zespołów teatralnych osób niepełnosprawnych”.
Celem zadania było umożliwienie osobom niepełnosprawnym kontaktu ze sztuką
i kulturą poprzez udział w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów teatralnych Osób
Niepełnosprawnych. W zadaniu wzięło udział 140 osób.
3) Stowarzyszenie Kulturalne „Izerskie Bogdanki”
Zadanie: „Przekażmy masz folklor i tradycje następnym pokoleniom”.
Celem zadania było wydanie okolicznościowego albumu historycznie
udokumentowanej działalności zespołu będącego jednocześnie materiałem
promocyjnym powiatu lwóweckiego. Z tej okazji odbyła się również w czerwcu
impreza w której udział wzięło 12 zespołów folklorystycznych, około 300 osób.
4) Towarzystwo Kulturalne „Podgórzanie”
Zadanie: „Jak Państwo wiecie to już nasze Czterdziestolecie”.
Celem zadania było wydanie okolicznościowego albumu z okazji czterdziestolecia
powstania zespołu folklorystycznego „Podgórzanie”. Z tej okazji odbyła się w maju
gala podczas której wystąpiło 12 zespołów folklorystycznych kultywujących tradycję
ludową około 250 osób.
4 organizacje nie otrzymały dofinansowania (3 ze względów formalnych i 1 której oferta była
mniej korzystna merytorycznie) :
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ŻAK na zadania: „Ogród na Skarpie” i „LION
CUP LEGNICA 2016” (brak ponadgminnego zasięgu zadania)
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Milęcicach na zadanie: „ Umiem- potrafię-pomogę warsztaty i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy ”, (brak ponadgminnego zasięgu
zadania)
3. Stowarzyszenie PEGAZ Jelenia Góra zadanie: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej”(brak spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie)
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4. Fundacja „HONESTE VIVERE” w Warszawie zadanie: „Prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej” (oferta mniej korzystna merytorycznie).
3. Informacja na temat liczby zawartych umów na realizację zadania publicznego,
w tym liczba organizacji.
Zawarto 31 umów na realizację zadań publicznych Powiatu Lwóweckiego z 26 organizacjami
pozarządowymi.
4. Informacja na temat liczby umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały
rozwiązane przez powiat lwówecki z przyczyn zależnych od organizacji.
Nie było umów rozwiązanych przez Powiat.
5. Informacja o wysokości kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach
Zgodnie z rozdziałem IX Programu i uchwałą budżetową na realizację zadań publicznych
Powiatu Lwóweckiego przeznaczono kwotę 659 366,78 w poszczególnych obszarach:
 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 45 000,00
 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 5 000,00
 Promocja i organizacja wolontariatu – 5 000,00
 Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr dziedzictwa narodowego - 7 000,00
 Ochrona zdrowia - 5 000,00
 Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej – 537 526,28
 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa – 54 840,50
6 . Informacja o liczbie ofert wspólnych złożonych przez organizacje.
Nie została złożona wspólna oferta przez organizacje.
7. Informacja na temat współpracy pozafinansowej
Zgodnie z rozdziałem V Programu współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi
miała również charakter pozafinansowy polegający na:
1. Konsultowaniu aktów prawnych między innymi: zmian do „Wieloletniego programu
współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2016-2019” .
2. Przekazywaniu organizacjom pozarządowym informacji na temat organizowanych
szkoleń, warsztatów, konferencji.
3. Udostępnieniu przez Powiat nieodpłatnie sali konferencyjnej na działania
podejmowane przez organizacje pozarządowe.
4. Organizacji spotkań przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych w celu
informowania o planowanych działaniach.
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