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WSTĘP
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ), zwanej dalej
„ustawą”, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do
uchwalenia rocznego programu współpracy, zwanego dalej „programem”, z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanymi dalej
„podmiotami”.
Funkcją programu jest określenie m.in. zakresu, zasad czy też form działań
podejmowanych pomiędzy Powiatem a funkcjonującymi na jego terenie podmiotami,
aby wzajemnie się uzupełniać a także efektywniej i skuteczniej realizować cel
nadrzędny, jakim jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaspokajanie
potrzeb oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
„Program współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016”, został przyjęty w dniu 29 października 2015r. Uchwałą Nr
XVI/114/2015 Rady Powiatu Sanockiego, zaś jego przyjęcie poprzedziły wieloetapowe
przygotowania.
Projekt programu sporządził Wydział Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju Starostwa
Powiatowego w Sanoku. Podczas konstruowania dokumentu wykorzystano
doświadczenia wyniesione ze współpracy Powiatu z podmiotami, wiedzę, praktykę
i uwagi wszystkich wydziałów, przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian, wynikających
ze znowelizowanej ustawy.
Następnie, zgodnie z Uchwałą Nr XV/170/2011 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28
października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa
miejscowego, projekt programu został poddany konsultacjom.
Zarząd Powiatu Sanockiego Uchwałą Nr 232/2015 z dnia 8 października 2015r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu
Sanockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 rok” zarządził
przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji w okresie od 9 października do 15
października 2015 r.
W wyżej wskazanym okresie projekt Programu został zamieszczony na stronie
internetowej Powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Sanoku oraz na tablicy ogłoszeń. Zainteresowane podmioty miały możliwość
wyrażenia swojej opinii oraz wnoszenia poprawek do przygotowanego projektu.
Uwagi do projektu nie wniosła żadna organizacja.
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I. OKRES, ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY
Program określał zasady, zakres i formy współpracy Powiatu Sanockiego z tzw.
Trzecim sektorem. Znalazły się w nim również priorytetowe zadania publiczne, których
realizacja związana była z dofinansowaniem z budżetu Powiatu Sanockiego.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: 01.01.2016-31.12.2016

ZASADY
Współpraca Powiatu z podmiotami odbywała się w oparciu o następujące
zasady:
pomocniczości - co oznacza, że Powiat zlecił realizację swoich zadań
publicznych podmiotom, gwarantującym wykonanie ich w sposób
profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy,
suwerenności stron - co oznacza, że stosunki pomiędzy Powiatem
a podmiotami kształtowane były z poszanowaniem wzajemnej autonomii
i niezależności swojej działalności statutowej,
partnerstwa - co oznacza, że Powiat gwarantował podmiotom m.in. udział
w planowaniu realizowanych zadań, określeniu sposobu ich realizacji,
rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców, proponowaniu zasad
współpracy,
efektywności - co oznacza, że Powiat oraz podmioty wspólnie dążyły do
osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych,
uczciwej konkurencji i jawności - co oznacza, że Powiat udostępniał
podmiotom informacje o celach, efektach współpracy, wysokości środków
finansowych zaplanowanych w budżecie Powiatu na realizację zadań
publicznych oraz kryteriach stosowanych przy wyborze ofert w konkursach, zaś
podmioty udostępniały Powiatowi, m.in. dane dotyczące swojej działalności
oraz jej rezultatów, sposobu funkcjonowania oraz sytuacji finansowej.
jawności – co oznacza, że wszystkie możliwości współpracy Powiatu
z podmiotami były powszechnie dostępne, jasne w zakresie stosowanych
procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

FORMY WSPÓŁPRACY
Miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego jest aktywność obywateli, grup
i organizacji obywatelskich. Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć, iż
działalność organizacji pozarządowych znacząco wpłynęła na jakość życia w naszym
Powiecie. Podejmując ważne społecznie zadania, organizacje przyczyniły się do
rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie
w 2016 roku własnych inicjatyw, jak również wspieranie przedsięwzięć władz Powiatu,
podmioty w istotny sposób wzbogaciły możliwości działania samorządu na rzecz
mieszkańców.
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Współpraca pomiędzy Powiatem a podmiotami w sferze realizacji zadań
publicznych, odbywała się w szczególności w formach:
1) zlecania podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie,
2) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
3) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, poprzez:
a) publikowanie na stronach internetowych Powiatu ważnych dla podmiotów
informacji,
b) gromadzenie informacji o planowanych lub realizowanych przez podmioty
zadaniach sfery publicznej,
4) konsultowania z podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,
5) udostępniania pomieszczeń, sal starostwa,
6) sprawowania patronatu przez Powiat nad konkursami i innymi przedsięwzięciami
organizowanymi przez podmioty.

II. ZADANIA PRIORYTETOWE
Powiat Sanocki współpracował z podmiotami w sferze zadań publicznych, które
określone zostały w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile były to zadania Powiatu. W programie
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wskazał do realizacji w 2016
roku priorytetowe zadania publiczne w następujących obszarach:
1) ochrony i promocji zdrowia,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
4) turystyki i promocji,
5) ratownictwa i ochrony ludności,
6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
W każdym z powyższych obszarów wskazano szczegółowe zadania priorytetowe.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, podmioty miały do wyboru jeden ze wskazanych
poniżej sposobów ubiegania się o dotację:
1) w trybie konkursowym,
2) w trybie pozakonkursowym:
• w trybie art. 12 ustawy - poprzez złożenie oferty z własnej inicjatywy
podmiotu, która w przypadku uznania celowości skutkuje ogłoszeniem
konkursu,
• w trybie tzw. „małego grantu”, o którym mowa w art. 19a ustawy - dla zadań
trwających nie dłużej niż 90 dni.
Łącznie w okresie sprawozdawczym złożono 19 ofert, w tym:
1) w trybie konkursowym 19 ofert,
2) w trybie pozakonkursowym nie wpłynęła żadna oferta, w tym:
0 ofert w trybie art. 12 ustawy (żadna z organizacji nie skorzystała
z możliwości złożenia oferty z własnej inicjatywy),
0 oferta w trybie tzw. „małego grantu”.
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III. OTWARTE KONKURSY OFERT:
Zarząd Powiatu w Sanoku ogłosił 2 otwarte konkursy ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Sanockiego w 2016 roku, w tym:
Uchwałą Nr 279/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w obszarach:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
turystyki i promocji,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Termin realizacji zadania: od 1 marca do 10 grudnia 2016 r.
Ostateczny termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 25 stycznia 2016 r.
Uchwałą Nr 47/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w obszarach:
ochrony i promocji zdrowia,
ratownictwa i ochrony ludności,

Termin realizacji zadania: od 01 kwietnia do 01 grudnia 2016 r.
Ostateczny termin składania ofert: do dnia 15 marca 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 19 kwietnia 2016 r.
Ogólne i szczegółowe założenia każdego z konkursów zawarte były każdorazowo
w ogłoszeniach konkursowych, zamieszczanych zgodnie z ustawą na stronie
internetowej Powiatu w zakładce dla organizacji pozarządowych, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Sanoku.
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REALIZACJA
ZADAŃ
POWIATU
W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH:

W

2016

ROKU

OBSZAR:
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Realizacja: Wydział Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju.
W ramach współpracy finansowej zostały zlecone następujące zadania,
związane z organizacją imprez kulturalnych m.in. plenerów, warsztatów, festiwali,
wystaw, działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami, promowania amatorskiego
ruchu artystycznego i twórczości ludowej oraz wspierania wydawania wydawnictw:
Podmiot

Adres

Nazwa zadania

Kwota
dotacji
zgodnie
z umową

Kwota wkładu własnego
finansowy pozafinanso
wy

Sanockie
Stowarzyszenie
Sympatyków
Młodzieżowego
Domu Kultury
Parafia
Prawosławna św.
Trójcy w Sanoku

ul. Plac św.
Michała 6, 38500 Sanok

Przegląd
Zespołów
Garażowych
„Garaż 2016

1 500,00

1 475,00

2 600,00

ul. Zamkowa
16, 38-500
Sanok

3 500,00

3 150,00

3 950,00

Sanockie
Towarzystwo
Muzyczne

ul. Podgórze
25, 38-500
Sanok

5 000,00

40 000,00

0,00

Stowarzyszenie
Uniwersytet
Ludowy
Rzemiosła
Artystycznego,
SUMA

Wola Sękowa
37, 38-505
Bukowsko

Ekumeniczny
Przegląd Pieśni
Paraliturgicznych
w Sanoku
XIX
Międzynarodowe
Spotkania
Akordeonowe
„Sanok 2016”
XI Akcja
Artystyczna –
Wola Sękowa
2016

5 000,00

4 840,00

5 100,00

15 000,00

49 465,00

11 650,00

Liczba ofert, złożonych w priorytecie: 6
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs): 6
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0
Liczba organizacji, którym przyznano dotacje: 5, w tym:
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs): 5
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0
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Liczba zawartych umów na realizację zadać publicznych: 4, w tym:
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs): 4
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0

OBSZAR:
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Realizacja: Wydział Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju.
W ramach współpracy finansowej zostały zlecone następujące zadania,
związane z organizacją imprez sportowych, działań na rzecz rozwoju fizycznego dzieci
i młodzieży, aktywnego spędzania czasu poprzez organizację zawodów
o charakterze powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym:

Podmiot

Adres

Nazwa zadania

Uczniowski
Klub Sportowy
MOSIR Sanok,

ul. Mickiewicza
12
38-500 Sanok

Polski Związek
Głuchych koło
terenowe w
Sanoku,
Klub Sportowy
EKOBALL,

ul.
Franciszkańska
4, 38-500
Sanok
ul. Okulickiego
55,
38-500 Sanok

Towarzystwo
Sportowe
„Sanoczanka”,

ul. Kwiatowa
25, 38—500
Sanok

Nabór i szkolenie
dzieci w
młodszym wieku
szkolnym w minihokeju na lodzie
Podkarpacki
turniej piłki
siatkowej
niesłyszących
Szkolenie 450osobowej grupy
dzieci i młodzieży
w wieku 5-18 lat
oraz udział
drużyn
młodzieżowych
KS EKOBALL w
rozgrywkach
podkarpackiej I
Ligii Juniorów,
trampkarzy
młodzików i
orlików w
dyscyplinie: piłka
nożna
X
Międzynarodowy
Turniej Piłki
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Kwota
dotacji
zgodnie
z umową

Kwota wkładu własnego
finansowy
pozafinan
sowy

1 500,00

2 000,00

750

1 000,00

600,00

854,00

3 500,00

29 000,00

0,00

1 232,00

1 306,80

0,00
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Klub Sportowy
„Komunalni
Sanok”
Fundacja
Promocji
Sportu
EKOBALL,

ul. Jana Pawła
II 25 38-500
Sanok
ul. Marii
Spanily 11,
Bykowce 38500 Sanok

Uczniowski
Klub Sportowy
Akademia
Piłkarska
Sanok, ul.
Jagiellońska
14, 38-500
Sanok
SUMA

ul. Jagiellońska
14, 38-500
Sanok

Siatkowej o
Puchar Ziemi
Sanockiej im.
Leszka
Pogorzelca
Lekka atletyka
sportem dla
każdego
III Dwudniowy
Międzypokolenio
wy integracyjny
Piknik SportowoRekreacyjny
Przyjaciół
Fundacji
Promocji Sportu
Ekoball
Powiat Sanocki
Cup 2016 –
zawody sportowe
dla dzieci
i młodzieży

3 000,00

3 950,00

1 500,00

500,00

5 150,00

500,00

4 500,00

2 100,00

3 000,00

15 232,00

44 106,80

6 604,00

Liczba ofert, złożonych w priorytecie: 7
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs):7
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0
Liczba organizacji, którym przyznano dotacje: 7, w tym:
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs): 7
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0
Liczba zawartych umów na realizację zadać publicznych: 7, w tym:
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs): 6
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0
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OBSZAR:
TURYSTYKA I PROMOCJA

Realizacja: Wydział Promocji, Kultury i Rozwoju.
W ramach współpracy finansowej zostały zlecone następujące zadania,
związane z organizacją konkursów i współzawodnictwa krajoznawczo-turystycznego,
organizacją konferencji, spotkań , zlotów, rajdów oraz imprez promujących możliwości
uprawiania turystyki kwalifikowanej w regionie, opracowywaniem materiałów
promocyjnych i użytkowych w zakresie produktów turystycznych regionu, wspieraniem
rozwoju infrastruktury turystyki aktywnej, organizacją form aktywnego wypoczynku dla
mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i
młodzieży:
Podmiot

Adres

Nazwa zadania

Kwota
dotacji
zgodnie
z umową

Kwota wkładu własnego
finansowy pozafinansow
y

Chorągiew
Podkarpacka
Związku
Harcerstwa
Polskiego –
Hufiec Ziemi
Sanockiej
PTTK Oddział
„Ziemia
Sanocka” w
Sanoku,
SUMA

ul. Hetmańska
9,
35-010
Rzeszów

Rajdy piesze po
Bieszczadach

1 820,00

840,00

1 200,00

ul. 3 Maja 2,
38-500 Sanok

Polska Złota
Jesień z PTTK
Sanok

2 000,00

800,00

1 200,00

3 820,00

1 640,00

2 400,00

Liczba ofert, złożonych w priorytecie: 2
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs):2
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0
Liczba organizacji, którym przyznano dotacje: 2, w tym:
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs): 2
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0
Liczba zawartych umów na realizację zadać publicznych: 2, w tym:
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs): 2
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0
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OBSZAR:
RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

Realizacja: Wydział Zarządzania Kryzysowego
W ramach współpracy finansowej zostały zlecone następujące zadania,
związane z organizacją powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, imprez i akcji
prewencyjnych:
Podmiot

Adres

Nazwa zadania

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Posadzie
zarszyńskiej

Posada
Zarszyńska, ul.
Browarna 12

Zawody
powiatowe
młodzieżowych
drużyn
pożarniczych

SUMA

Kwota
dotacji
zgodnie
z umową
3 000,00

Kwota wkładu własnego
finansowy pozafinansow
y
1 500,00

1 630,00

3 000,00

1 500,00

1 630,00

Liczba ofert, złożonych w priorytecie: 1
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs):1
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0
Liczba organizacji, którym przyznano dotacje: 1, w tym:
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs): 1
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0
Liczba zawartych umów na realizację zadać publicznych: 1, w tym:
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs): 1
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0
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OBSZAR:
NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizacja: Wydział Oświaty, Promocji, kultury i Rozwoju
W ramach współpracy finansowej zostały zlecone następujące zadania,
związane z organizacją konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży, organizacją
wycieczek
tematycznych,
imprez
integracyjnych
dla
młodzieży
szkół
ponadgimnazjalnych, pokazów umiejętności w zawodach nauczanych w szkołach
ponadgimnazjalnych, warsztatów kreujących postawy patriotyzmu, tolerancji
i poszanowania godności każdego człowieka wśród młodzieży gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych:
Podmiot

Adres

Nazwa zadania

Kwota
dotacji
zgodnie
z umową

Stowarzyszenie
Inicjatyw
Wychowawczy
ch im. Ks.
Wiesława
Siwca
SUMA

ul. Zagrody 1,
38-500 Sanok

Konkurs
MatematycznoFizyczny dla
uczniów
gimnazjów

500,00

500,00

Kwota wkładu własnego
finansowy pozafinansow
y

220,00

220,00

280,00

280,00

Liczba ofert, złożonych w priorytecie: 2
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs):2
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0
Liczba organizacji, którym przyznano dotacje: 1, w tym:
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs): 1
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0
Liczba zawartych umów na realizację zadać publicznych: 2, w tym:
• w trybie art. 11 ust. 2 (otwarty konkurs): 1
• w trybie art. 19a (tzw. „małego grantu”): 0
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OBSZAR:
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Realizacja: Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
W ramach współpracy finansowej zostały zlecone następujące zadania,
związane z organizacją konkursów dla młodzieży szkół różnych stopni, organizacją
innych form propagowania wiedzy o tematyce zdrowotnej, z realizacją zadań
w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży,
programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy, programy edukacyjnoprofilaktyczne.
.
Podmiot

Adres

Nazwa zadania

Kwota
dotacji
zgodnie
z umową

Kwota wkładu własnego
finansowy pozafinansow
y

Fundacja
Latarnia

Wiola Piotrowa
34, 38-505
Bukowsko

IV Ekologiczny
Piknik Zdrowia

3 000,00

1 500,00

1 500,00

3 000,00

1 500,00

1 500,00

SUMA

REALIZACJA WSPÓLNYCH PROJEKTÓW I INICJATYW
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
W 2016 roku Powiat Sanocki wspólnie z podmiotami realizował różnego rodzaju
przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Sanockiego. Wśród inicjatyw,
które wsparł Powiat można wymienić :
1. Wojewódzka Konferencja UTW „Edukacja i Aktywizacja Seniora” – wsparcie dla
Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku.
2. XII Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” – wsparcie dla
Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury w Sanoku.
3. Międzypowiatowy Konkurs Historyczny „Polskie Konstytucje” – organizowany przez
II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku.
4. XII Warszawski Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Varsovia Cantat” wsparcie dla
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Sanoku.
5. VI Międzypowiatowy Konkurs Historyczny pt. „Oskarżeni o wierność” – wsparcie dla
Klubu „Gazety Polskiej”.
6. XVIII Rykowisko Karpackie – wsparcie dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu w Zagórzu.
7. Webquest – Perły Ziemi Sanockiej – wsparcie dla Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku.
8. Turniej pojazdów zasilanych wodą – wsparcie dla Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku
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9. 10- lecie Szkolnego Koła Wolontariatu, obchody Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza – wsparcie dla II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.

Dodatkowo, w 2016 roku Starosta Powiatu Sanockiego objął Honorowym Patronatem
szereg wydarzeń, organizowanych przez wnioskujące podmioty, w tym m.in.:

LP

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ORGANIZATOR
WYDARZENIA

1.

III Międzynarodowy Festiwal Muzyka na
Pograniczu
V Targi Edukacji i Pracy „Zatrudnienie
Moim Priorytetem”
XV Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy w Sanoku
Targi Edukacyjne w ramach
Podkarpackich Spotkań Edukacyjnych
Podkarpackie Dni Seniora
IV Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych
w Kickboxingu
Podkarpackie
Mistrzostwa
Szkół
Specjalnych w Pływaniu
Zawody o Puchar Starosty w podnoszeniu
ciężarów

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Sanoku
Podkarpacka
Wojewódzka
Komenda OHP w Rzeszowie
Polski Czerwony Krzyż Oddział
Rejonowy w Sanoku
P.P.U. „TETRIX” Sp. z o. o.
Krosno
Podkarpackie Dni Seniora
Zakład Karny w Łupkowie

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Sanoku
Miejskie Stowarzyszenie
Sportowe Gryf w Sanoku

OCENA REALIZACJI PROGRAMU
Zgodnie z Programem współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016 we wszystkich obszarach priorytetowych zostały
przeprowadzone konkursy ofert, podmioty miały również możliwość zgłaszania
z własnej inicjatywy zadania do realizacji.
Najważniejszym efektem realizacji Programu w 2016 roku jest osiągnięcie celu
głównego, którym jest AKTYWNE BUDOWANIE PARTNERSTWA POMIĘDZY
ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I ORGANIZACJAMI NA RZECZ EFEKTYWNEGO
ZASPOKAJANIA POTRZEB RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH POWIATU,
POPRZEZ SKUTECZNE WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.

Wydział Oświaty, Promocji, Kultury
i Rozwoju Starostwa Powiatowego
w Sanoku
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