
ZARZĄD POWIATU
w PISZU

12-200 Pisz, ul. Warszawska l

Uchwała Nr 56/138/2022

Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 19 maja 2022 r.

o

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu
Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
(Dz. U. z 2022 r., póz. 528) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1057 z późn.
zm.) Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje:

§1.
l. Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Piskiego

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021", które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ustępie l, przedkłada się Radzie Powiatu Pisz oraz
publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piskiemu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3.

</.

O BTURO RADY POWIATU
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ZARZĄD POWIATU
w PISZU

12-200 Pisz, ul. Warszawska l
Załącznik

do Uchwały Nr 56/138/2022
Zarządu Powiatu w Piszu

z dnia 19 maja 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021";?

WSTĘP
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.

z 2020, póz. 1057 z późn. zm.), dalej zwana „ustawą", reguluje zasady współpracy organów

administracji publicznej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Art. 5a ust. l

ustawy nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie rocznego

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy. Uchwalenie programu powinno nastąpić do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres

obowiązywania programu (art. 5a ust. l ustawy).

Na podstawie powyższego przepisu Rada Powiatu Pisz przyjęła uchwałą Nr XXIII/154/20

z dnia 24 września 2020 r. „Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021", dalej zwany

„programem". Program był realizowany od l stycznia 2021 r. do 31 gmdnia 2021 r.

Kwestia sprawozdania z realizacji programu jest również uregulowana w ustawie. W myśl art. 5 a ust. 3

ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedłożyć organowi

stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni. Sprawozdanie za rok poprzedni

powinno być przedłożone oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

nie później niż do dnia 31 maja każdego roku.

Sprawozdanie, zgodnie z zapisami programu, zostało sporządzone przez Wydział Promocji i Rozwoju

Starostwa Powiatowego w Piszu. Niniejsze sprawozdanie obejmuje zbiorcze dane: dostępne

w Wydziale Promocji i Rozwoju oraz dane dostarczone przez jednostki organizacyjne Powiatu

Piskiego.

CEL PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Celem głównym programu było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu Piskiego
i wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przy wykorzystaniu potencjału podmiotów
programu. Podmioty programu, zgodnie z jego założeniami, to organizacje pozarządowe oraz podmioty

wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy. Program zakładał również budowę trwałego partnerstwa między
administracją publiczną i podmiotami programu.
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Działania podjęte w ramach programu służyły osiągnięciu celu programu poprzez wspieranie oraz
powierzanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych, dążenie do zwiększenia efektywności
realizacji zadań publicznych a także do efektywnego zaspokajania potrzeb różnych grup społecznych.

ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca odbywała się na zasadzie pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności oraz
jawności i uczciwej konkurencji.

PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU
W realizacji programu uczestniczyły:

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
Zarząd Powiatu w Piszu

komórki merytoryczne prowadzące bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy: Wydział Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Piszu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY
I PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Współpraca Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy, obejmowała sferę zadań publicznych określoną w art. 4 ustawy, w szczególności
zaś objęła zadania z następującego zakresu, uznanego w programie za priorytetowy:

kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
kultury fizycznej i turystyki

promocji i ochrony zdrowia

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej

pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych

FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy odbywała się w następujących formach określonych w programie współpracy:

l WSPÓŁPRACA FINANSOWA - zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, w 2021 roku
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zrealizowały 8 zadań publicznych zleconych w trybie określonym w ustawie: otwartego konkursu ofert

oraz w trybie pozakonkursowym.

G-

TRYB KONKURSOWY

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje zlecanie realizacji zadań

publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

m.in. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach uregulowanych w ustawie. Otwarty

konkurs ofert może być ogłoszony na wsparcie lub na powierzenie realizacji zadań publicznych. Ustawa

reguluje zasady i tryb zlecania realizacji zadań w trybie konkursowym, w tym kwestie treści ogłoszenia

konkursowego, sposób publikacji ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, powołania komisji

konkursowej do opiniowania ofert oraz kryteria rozpatrywania ofert. Konkursy ofert

na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 roku przeprowadzone zostały zgodnie

z obowiązującymi przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie. W roku 2021 Zarząd Powiatu w Piszu ogłosił dwa otwarte konkursy ofert.

(j

I OTWARTY KONKURS OFERT

Zarząd Powiatu w Piszu ogłosił (uchwała Zarządu Powiatu w Piszu

Nr 25/96/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.) otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji

zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w zakresie:

a) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

b) kultury fizycznej i turystyki

c) promocji i ochrony zdrowia.

Zarząd Powiatu w Piszu, ogłaszając otwarty konkurs ofert, przeznaczył na realizację ww. zadań łącznie

28 800,00 złotych (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset): po 9 600,00 złotych (dziewięć tysięcy

sześćset) na każdy z trzech rodzajów zadań.

W konkursie złożono 8 (osiem) ofert na realizację zadań. Oferty złożyło 7 (siedem) organizacji

pozarządowych / podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Łączna kwota, na jaką organizacje

pozarządowe złożyły oferty, wyniosła 68 375,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta

siedemdziesiąt pięć).

Zarząd Powiatu w Piszu, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, rozstrzygnął konkurs ofert
(uchwała Nr 40 /99/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 czerwca 2021 r.) i zlecił realizację

następujących zadań:

L.P. NAZWA OFERENTA TYTUŁ
ZADANIA

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI

KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
l. Stowarzyszenie

Historyczno -Jeździeckie
im. l O Pułku Ułanów

„Lekcja historii" 9 600,00 (dziewięć
tysięcy sześćset)

5 000,00 zł.
(pięć tysięcy)
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Litewskich Szwadron
w Piszu

2J Piskie Stowarzyszenie
Miłośników Kultury -
MAZURIA

„Niech się pieśń
niesie"
??

9 600,00
(dziewięć tysięcy
sześćset)

4 600,00 zł.
(cztery tysiące sześćset)

KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA
l. Uczniowski Klub

Sportowy „Technik
Ruciane-Nida"

„Łucznicy są
wśród nas"

5 000,00
(pięć tysięcy)

4 600,00 zł.
(cztery tysiące sześćset)

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
l. Oddział Rejonowy

Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

„W zdrowym
ciele zdrowy
duch"

9 600,00 (dziewięć
tysięcy sześćset)

5 000,00 zł.
(pięć tysięcy)

Łącznie na realizację ww. zadań wybranych w otwartym konkursie ofert przyznano dofinansowanie
w wysokości 19200,00 złotych (dziewiętnaście tysięcy dwieście).
Komórka merytoryczna, która przygotowała i prowadziła ww. otwarty konkurs ofert: Wydział Promocji
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu.

II OTWARTY KONKURS OFERT

Zarząd Powiatu w Piszu ogłosił (uchwała Nr 77/112//2021 z dnia 19 października 2021 r.) otwarty
konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego
w 2022 roku.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 945). Powiat Piski na zadanie
z ww. zakresu otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Wysokość dotacji ustalana

jest corocznie przez Ministra Sprawiedliwości i zależy od liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w danym powiecie. Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ustalana jest na podstawie liczby
mieszkańców powiatu. W powiecie piskim w ramach zadania prowadzone są dwa punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej. Jeden z nich prowadzony jest przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym
konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Art.
11 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej nakłada na powiaty obowiązek wyłonienia (nie później
niż do dnia 30 listopada roku poprzedzającego) organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w roku następnym.
W konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszonym przez Zarząd Powiatu
w Piszu w roku 2021, wpłynęła jedna oferta na realizację przedmiotowego zadania. Złożyła ją Fundacja
„Inicjatywa Kobiet Aktywnych" z siedzibą w Olsztynie. Zarząd Powiatu w Piszu, po zapoznaniu
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się z opinią komisji konkursowej, w uchwale Nr 95/117/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. dokonał

wyboru oferty złożonej przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych" z siedzibą w Olsztynie.

Na realizację zadania publicznego „Prowadzenie na terenie powiatu piskiego w 2022 r. punktu

przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego

poradnictwa obywatelskiego" przyznanych zostało 64 020 zł. (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące

dwadzieścia). Powyższa kwota wynika z wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadania

publicznego przez organizację pozarządową.

L.P. NAZWA OFERENTA TYTUŁ
ZADANIA

WNIOSKOWANA
KWOTA DOTACJI

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI
PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA; UDZIELANIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
OBYWATELSKIEGO

o
l. Fundacja „Inicjatywa

Kobiet Aktywnych"
z siedzibą w Olsztynie

ł?„Prowadzenie
na terenie
powiatu
piskiego w 2022
r. punktu
przeznaczonego
na udzielanie
nieodpłatnej
pomocy prawnej
oraz
świadczenie
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego"53

64,020 (słownie:
sześćdziesiąt cztery
tysiące dwadzieścia)

64,020 (słownie:
sześćdziesiąt cztery
tysiące dwadzieścia)

Komórka merytoryczna, która przygotowała i prowadziła ww. otwarty konkurs ofert: Wydział Promocji
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu.

KONTYNUACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE OTWARTYCH KONKURSÓW
OFERT Z LAT UBIEGŁYCH
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadań z zakresu pomocy społecznej na lata

2019-2023 został ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Piszu w 2018 roku (uchwała Zarządu Powiatu w

Piszu Nr 101/140/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku). Zadania z obszaru pomocy społecznej w 2021

roku realizowane były na podstawie umów podpisanych w 2018 roku. Wysokość środków

przeznaczonych na realizację zadań wynika z wysokości dotacji ustalonej przez Wojewodę Warmińsko-

Mazurskiego. W 2021 roku w ramach trzech umów o realizację zadań publicznych realizowano

następujące zadania publiczne:

l. „Prowadzenie na terenie powiatu piskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym

dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych". Umowa zawarta z Parafią Ewangelicko-

Augsburską Świętej Trójcy z siedzibą w Mikołajkach. W 2021 roku na realizację zadania

wydatkowano 126 794 zł. (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery).

2. „Prowadzenie na terenie powiatu piskiego w latach 2019-2023 ponadgminnego ośrodka

wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi".
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Umowa zawarta z Parafią Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy z siedzibą w Mikołajkach.
W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano 963 699,75 zł. (dziewięćset sześćdziesiąt trzy
tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

3. „Prowadzenie na terenie powiatu piskiego w latach 2019-2023 ponadgminnego ośrodka
wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi".
Umowa zawarta z Ewangelickim Stowarzyszeniem Betel z siedzibą w Piszu. W 2021 roku na
realizację zadania wydatkowano l 093 560,00 zł. (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące
pięćset sześćdziesiąt).

Łącznie na realizację ww. zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku wydatkowano 2 l 84 053,75
zł. (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote, siedemdziesiąt pięć
groszy). Jednostką organizacyjną Powiatu Piskiego bezpośrednio zaangażowaną w koordynowanie
przedmiotowych zadań było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.

TRYB POZAKONKURSOWY
ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
ORAZ PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY, W TRYBIE
POZAKONKURSOWYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE (NA PODSTAWIE
ART. 19A USTAWY)

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje tryb pozakonkursowy,
czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert. Art. 19a ustawy reguluje możliwość zlecania zadań
publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w trybie uproszczonym, tzw. małych grantów. Zlecanie realizacji zadań
publicznych Powiatu Piskiego w trybie pozakonkursowym odbywało
się zgodnie z przepisami art. 19a ustawy.
W roku 2021 do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęły w trybie art. 19a ustawy cztery uproszczone oferty
realizacji zadań publicznych. Zarząd Powiatu w Piszu uznał celowość realizacji trzech zadań
publicznych. Zarząd Powiatu w Piszu zlecił realizację następujących zadań:

L.P. NAZWA OFERENTA TYTUŁ
ZADANIA

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI

KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA
l. Oddział Rejonowy Polskiego Związku

Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

„Ruch to twój
przyjaciel"

2 000,00 zł.
(dwa tysiące)

Uchwała Nr 36/97/2021
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 17 maj a 2021 r.

KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
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l. Piskie Stowarzyszenie Miłośników
Kultury - MAZURIA

„Stroje
sceniczne dla
zespołu"

450,00 zł.
(czterysta pięćdziesiąt)

Uchwała Nr 41/100/2021
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 15 czerwca 2021 r.

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
l. Stowarzyszenie „Powiatowa Akademia

Sportu i Rekreacji"
)ł„VI Piski
Kolorowy Bieg
Charytatywny"

2 400,00 zł.
(dwa tysiące czterysta)

Uchwała Nr 62/107/2021
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 3 września 2021 r.

Na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym wydatkowano w roku 2021 łącznie

4 850,00 złotych (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt).

Komórka merytoryczna bezpośrednio zaangażowana w realizację ww. działań: Wydział Promocji

i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu.
2. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA

a. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.

Na stronie intemetowej Powiatu w zakładce „Organizacje pozarządowe" zamieszczano

informacje ze sfery działania organizacji pozarządowych.

Zorganizowano spotkanie informacyjne nt. współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Spotkanie, połączone

z warsztatami nt. wsparcia sektora pozarządowego, odbyło się w Starostwie Powiatowym w

Piszu 27 października 2021 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji,

uczniowskich klubów sportowych działających na terenie powiatu piskiego.

b. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

3 ustawy, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów.

Skonsultowano „Program współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi i

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

c. nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu w miarę posiadanych możliwości

Na wniosek stowarzyszenia Portam nieodpłatnie udostępniono namiot promocyjny Powiatu

Piskiego na potrzeby organizowanego przez stowarzyszenie festiwalu kulturalno-

fantastycznego Łupkon 2021. Festiwal odbył się na terenie powiatu piski ego, w Piszu, w

sierpniu 2021 r.

d. obejmowanie honorowym patronatem Starosty Piskiego przedsięwzięć realizowanych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
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Starosta Piski, na wniosek Stowarzyszenia Portam, objął honorowym patronatem ogólnopolski
festiwal kulturalno-fantastyczny Łupkon 2021 , organizowany przez to stowarzyszenie w sierpniu
2021 roku.

e. wspieranie powiatowych organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego w
pozyskiwaniu środków z odpisu podatku 1%.
Na stronie intemetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl zamieszczono banner umożliwiający
rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Aplikacja umożliwia swobodny wybór i
przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego
z terenu powiatu piskiego.

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu piskiego jest opublikowany na stronie
intemetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe".

EWALUACJA

Program określał kryteria oceny realizacji programu współpracy. Ewaluacja programu w oparciu
o kryteria przyjęte w programie przedstawia się następująco:
i^_ kryterium oceny wartość kryterium w 2021 roku
l liczba ogłoszonych

otwartych konkursów
ofert na realizację
zadań publicznych

ogłoszono 2 konkursy, w tym:
l) otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie

realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r.
w zakresie:

a) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
b) kultury fizycznej i turystyki
c) promocji i ochrony zdrowia.

pchwała Zarządu Powiatu w Piszu Nr 25/96/2021 Zarządu Powiatu
[w Piszu z dnia 29 kwietnia 2021 r.

2) otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu
przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 roku

Uchwała Nr 77/112//2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19
października 2021 r.

2 liczba organizacji
pozarządowych oraz
podmiotów, o
których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy,
uczestniczących w
otwartych
konkursach ofert

W otwartych konkursach ofert uczestniczyło 8 (osiem) organizacji
pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy, w tym:

7 (siedem) organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, uczestniczyło w
konkursie na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań
publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w zakresie:

a) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
b) kultury fizycznej i turystyki
c) promocji i ochrony zdrowia.
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l (jedna) organizacja pozarządowa uczestniczyła w otwartym
konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu
przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie
powiatu piskiego w 2022 roku.

3 l liczba złożonych
ofert na realizację
zadań publicznych

o

złożono 13 (trzynaście) ofert, w tym:

8 (osiem) ofert złożono w otwartym konkursie ofert na wsparcie
lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego
w 2021 r. w zakresie:

a) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
b) kultury fizycznej i turystyki
c) promocji i ochrony zdrowia.

1 Qedna) ofertę złożono w otwartym konkursie ofert na
powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022
roku.
4 (cztery) oferty złożono w trybie pozakonkursowym na podstawie
art. 19a ustawy (tzw. tryb małych grantów)

4 ] liczba organizacji
pozarządowych oraz
podmiotów, o
których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy, które
otrzymały dotację na
realizację zadań
publicznych

o

10 (dziesięć) organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym:
4 (cztery) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy otrzymały dotację w ramach w
otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji
zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w zakresie:

a) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
b) kultury fizycznej i turystyki
c) promocji i ochrony zdrowia.

Uchwała Nr 40 /99/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10
czerwca 2021 r.
l (jedna) organizacja pozarządowa otrzymała dotację w ramach
otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu
przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie
powiatu piskiego w 2022 roku.

Uchwała Nr 95/117/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25
listopada 2021 r.
3 (trzy) organizacje pozarządowe otrzymały dotację w trybie
pozakonkursowym, na podstawie art. l 9a ustawy

Uchwała Nr 36/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 maja
2021 roku
Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu Nr 41/100/2021 z dnia 15
czerwca 2021 r.
Uchwała Nr 62/107/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3
września 2021 r.
2 (dwie) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy otrzymały w roku 2021 dotację w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na
terenie powiatu piskiego w latach 2019-2023:
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„Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób
przewlekle psychicznie chorych"
„Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami
psychicznymi"
„Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami
psychicznymi"
Otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej Zarząd Powiatu w Piszu ogłosił
uchwałą nr 101/140/2018 w dniu 13 listopada 2018 r,
a rozstrzygnął w uchwale nr 106/4/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

5 wysokość środków
finansowych
przeznaczonych
(faktycznie
wydatkowanych) na
realizację Programu

Łącznie przeznaczono (faktycznie wydatkowano) 2272 123,75 zł.
(słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto
dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) z podziałem na
następujące zadania:
na zadania z zakresu:
kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
przeznaczono (faktycznie wydatkowano) 10 050 złotych (słownie:
dziesięć tysięcy pięćdziesiąt)
na zadania z zakresu:
kultura fizyczna i turystyka
przeznaczono (faktycznie wydatkowano) 6 600 zł. (słownie: sześć
tysięcy sześćset).

na zadania z zakresu:
ochrona i promocja zdrowia
przeznaczono (faktycznie wydatkowano) 7 400 złotych (słownie:
siedem tysięcy czterysta)

na zadania z zakresu:
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna
przeznaczono (faktycznie wydatkowano) 64 020 zł. (słownie:
sześćdziesiąt cztery tysiące złotych dwadzieścia groszy).
na zadania z zakresu:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w tmdnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
w okresie od l stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.
przeznaczono (faktycznie wydatkowano) 2184053,75 zł.
(słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt
trzy złote, siedemdziesiąt pięć groszy).

6 liczba organizacji
pozarządowych oraz
podmiotów, o
których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy, które
skorzystały ze
szkoleń, doradztwa i
innych przedsięwzięć
oferowanych przez
Powiat

Przedstawiciele 10 (dziesięciu) organizacji / podmiotów wzięli
udział w spotkaniu informacyjnym 27 października 2021 r.

7 liczba organizacji
pozarządowych oraz
podmiotów, o
których mowa w art.

0 (zero)
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9

3 ust. 3 ustawy, które
wzięły udział w
działaniach
promocyjnych
Powiatu
liczba
skonsultowanych
aktów normatywnych

l (jeden) - „Program współpracy powiatu piski ego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

liczba organizacji
pozarządowych oraz
podmiotów, o
których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy
uczestniczących w
konsultacjach aktów
normatywnych

0 (zero)

o 10 liczba wydarzeń
zorganizowanych na
rzecz organizacji
pozarządowych oraz
podmiotów, o
których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy

l (jedno) spotkanie informacyjne nt. współpracy Powiatu Piskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy. Spotkanie, połączone z warsztatami nt.
wsparcia sektora pozarządowego, odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Piszu 27 października 2021 r. Wzięli w nim udział
przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, uczniowskich klubów
sportowych działających na terenie powiatu piskiego.

PODSUMOWANIE

Program współpracy jest najważniejszym narzędziem współdziałania samorządu lokalnego
z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego. Istotnym jest, aby dialog nawiązany
pomiędzy jednostką samorządową a organizacjami shiżył aktywnemu działaniu organizacji
pozarządowych na rzecz mieszkańców. Zarząd Powiatu w Piszu dokłada wszelkich starań,

) aby wspomagać organizacje pozarządowe w ich działaniach służących podwyższeniu poziomu i jakości
życia mieszkańców powiatu piskiego. Wysokość środków planowanych na realizację działań Powiatu
Piskiego przy wsparciu organizacji trzeciego sektora sukcesywnie wzrasta. Zarówno komórki
organizacyjne Starostwa Powiatowego jak i jednostki organizacyjne Powiatu, dbając o zapewnienie
wysokiego poziomu realizowanych zadań, otwarte są na współpracę z organizacjami sektora
pozarządowego.

ST^B^I4
mgr A'ndrzej Nowicki
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