SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU BRANIEWSKIEGO
Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ
PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
O DZIAŁALOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
ZA ROK 2011 r.

BRANIEWO 2012

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Ilekroć w sprawozdaniu jest mowa o:
„Ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.
1536 z późn. zm.).
„Powiecie” - rozumie się przez to Powiat Braniewski.
“Zarządzie” – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Braniewskiego.
„Podmiotach Programu” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3
ustawy.
„Dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
„Konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust.
2 i w art.13 ustawy.

Część I
Sprawozdanie merytoryczne z Rocznego Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze
pożytku publicznego w 2011 r.
1. W 2011 roku Powiat Braniewski realizował współpracę z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według kierunków
wyznaczonych w przyjętych dokumentach:
1) Uchwała Nr XLIX/290/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na
2011 rok.
2) Uchwała Nr X/108/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/290/10 Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie
zmiany uchwały Nr XLIX/290/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada
2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku
publicznego na 2011 rok.

2. Program, o którym mowa powyżej został stworzony w celu ułatwienia współpracy i
dialogu Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionych w
art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wprowadza czytelne, jednolite dla wszystkich kryteria i warunki współdziałania oraz
kształtowanie demokratycznego ładu w środowisku lokalnym, a także budowanie
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partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, a tzw. trzecim sektorem, między
innymi poprzez: wspieranie rozwoju sektora organizacji pozarządowych,
wspomaganie ich działalności organizacyjnej i merytorycznej.
3. Fundamentalnym elementem w roku 2011 było współdziałanie w realizacji
ważnych potrzeb społecznych z założeniem, że rezultatem będzie zwiększenie
wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie, a
także umocnienie lokalnych działań i stworzenie warunków do powstawania
inicjatyw.
4. Jako element lokalnej polityki społecznej, określał formy, zasady oraz zakres
współpracy.
5. Jego utworzenie poprzedzone było konsultacjami z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, które trwały 30 dni.
6. Przedmiotem konsultacji były zapisy w projekcie programu, odnośnie form
współpracy, zasad współpracy na rok 2011 oraz uzgodnienie kształtu listy zadań
priorytetowych objętych programem współpracy.
7. W realizacji Programu Współpracy ze stron Powiatu Braniewskiego uczestniczyli:
1) Rada Powiatu i jej Komisje - wytyczając kierunki polityki społecznej Powiatu
oraz określając wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe.
2) Zarząd Powiatu - określając szczegółowe zasady współpracy, a w szczególności
podejmując decyzje w zakresie przyznawania obiektów, pomieszczeń (lokali) i
środków finansowych, niezbędnych do realizacji poszczególnych przedsięwzięć
oraz powołując zespoły opiniodawczo - doradcze ds. współpracy z Podmiotami
Programu np. Komisje Konkursowe z udziałem ich przedstawicieli.
3) Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego
w Braniewie oraz jednostki organizacyjne Powiatu Braniewskiego - podejmując
na bieżąco współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, a także
pełniąc funkcję łącznika w sprawach roboczej koordynacji działań pomiędzy
Zarządem Powiatu a przedstawicielami poszczególnych organizacji i podmiotów.
8. Współpraca pomiędzy Powiatem Braniewskim a Podmiotami Programu w 2011
realizowana roku w formie finansowej i pozafinansowej.
1) Formy finansowe opierały się na zlecaniu organizacjom pozarządowym
i Podmiotom do realizacji zadań własnych Powiatu Braniewskiego poprzez:
a) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji w drodze otwartych konkursów ofert, na zasadach
ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
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b) wspieranie organizacji pozarządowych ubiegających się o pozyskanie funduszy ze
źródeł zewnętrznych poprzez udzielanie w drodze otwartego konkursu ofert dotacji
celowej na pokrycie wkładu własnego,
2) oferowane były także pozafinansowe formy wsparcia, które w szczególności
obejmowały następujące działania:
a) utworzono wspólne zespoły o charakterze doradczym (Komisje Konkursowe) w celu
opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Braniewskiego,
b) konsultowano i uzgadniano z organizacjami i Podmiotami listę zadań publicznych,
o której mowa w art. 4 ustawy w celu ustalenia listy zadań priorytetowych na 2012 r.
c) udzielano pomocy merytorycznej, technicznej w pozyskiwaniu środków finansowych
na realizację zadań publicznych z innych źródeł,
3) W roku 2011 czyniono starania o prawidłowy przepływ informacji o planowanych
kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
które odbywało się poprzez: publikowanie ważnych informacji na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie, wywieszanie na tablicy
informacyjnej Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa
Powiatowego w Braniewie,
a) udzielano pomocy przy organizowaniu przez organizacje spotkań otwartych,
których tematyka związana była z realizacją Programu, np. nieodpłatnie
udostępniano sale konferencyjne na spotkania, szkolenia, a także nieodpłatnie
udostępniano środki techniczne np. ekran, mikrofony.
b) użyczano lub wynajmowano na preferencyjnych warunkach lokale dla organizacji
pozarządowych i Podmiotów na prowadzenie ich działalności statutowej –
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta prowadziło w roku 2011
Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych w wynajętych pomieszczeniach
w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie (wynajem bezpłatny), Lokalna
Grupa Rybacka prowadziła biuro w budynku Powiatowego Urzędu Pracy
w Braniewie (wynajem bezpłatny), Warmińsko – Mazurska Komenda Ochotniczych
Hufców Pracy wynajmuje pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego
w Braniewie (wynajem bezpłatny oraz opłacony limit 100 zł. na rozmowy
telefoniczne). Z wyżej wymienionymi Podmiotami zostały podpisane umowy
na wynajem pomieszczeń biurowych będących własnością Powiatu Braniewskiego.
c) wspólnie zrealizowano konferencję tzw. Forum Organizacji Pozarządowych, której
celem było popularyzowanie działalności organizacji i współpracy z samorządami,
d) udostępniano materiały związane ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji
zadań publicznych, na które Podmioty uzyskały dotację z Powiatu (herb, flaga
Powiatu).
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e) udostępniano herb i flagę Powiatu organizacjom pozarządowym i podmiotom
w celu promocji zadań publicznych, które Starosta Braniewskie obejmował
Honorowym Patronatem.
f) Starostwo Powiatowe w Braniewie udostępniło stronę internetową do promowania
działalności organizacji, w celu pomocy w tworzeniu ich dobrego wizerunku,
g) zbierano informacje o organizacjach pozarządowych, o ich działalności, próbowano
stworzyć mapę aktywności organizacji pozarządowych, wspólnie z Centrum
Organizacji Pozarządowych.
9. Wsparcie organizacji pozarządowych – akcja 1%. Starosta Braniewski wystąpił
z apelem - prośbą do mieszkańców Powiatu Braniewskiego o przekazanie 1%
podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
10. Organizacjom aplikującym o środki ze źródeł innych niż budżet Powiatu udzielano
pomocy merytorycznej i szkoleniowej. Z uwagi na duże zapotrzebowanie w tym
zakresie Powiat Braniewski zawarł Porozumienie w sprawie współdziałania z
Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego na realizację zadań z zakresu
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do tego Porozumienia przystąpiły
wszystkie samorządy gminne tj. Gmina Braniewo, Gmina Frombork, Gmina
Lelkowo, Gmina Miasto Braniewo, Gmina Płoskinia, Gmina Pieniężno, Gmina
Wilczęta. Było to już trzecie Porozumienie w tym zakresie, (pierwsze podpisano w
2009 roku). Realizacja powyższego Porozumienia miała na celu wzmocnienie
potencjału organizacji pozarządowych, działających na terenie miast i gmin z terenu
Powiatu Braniewskiego z założeniem, że rezultatem zadania będzie zaspokajanie
potrzeb społecznych mieszkańców powiatu, poprzez wykorzystanie możliwości
organizacji pozarządowych, co przyczyni się do rozwoju naszego powiatu.
Koordynatorem Porozumienia był Powiat Braniewski. Samorządy objęte w/w
Porozumieniem w formie dotacji celowej na realizację wspólnego zadania jednostek
samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Braniewskiego, udzieliły Powiatowi
Braniewskiemu wsparcia finansowego. Po wcześniejszym zawarciu stosownych
uchwał Rad Gmin.
Środki finansowe z poszczególnych samorządów przedstawiały się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Gmina Wilczęta - w kwocie 3.600 zł.
Gmina Płoskinia - w kwocie 3.600 zł.
Gmina Lelkowo – w kwocie 3.600 zł.
Gmina Pieniężno – w kwocie 3.600 zł.
Gmina Frombork – w kwocie 3.600 zł.
Gmina Braniewo – w kwocie 3.600 zł.
Gmina Miasto Braniewo - w kwocie 3.600 zł.

W celu realizacji Porozumienia ogłoszono otwarty konkurs ofert w trybie i na
zasadach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Zadanie polegało w głównej
mierze na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym i informacyjnym organizacji
pozarządowych, w tym, w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie
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środków zewnętrznych. Zadanie to zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Na
Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta, przy wsparciu w kwocie: 25.200 zł.
11. Obszary i priorytetowe zadania publiczne Powiatu Braniewskiego.
W roku 2011 współpraca Powiatu Braniewskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
obejmowała zadania własne powiatu, mieszczące się w sferze zadań publicznych
według katalogu zadań z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
W związku z powyższym Rada Powiatu Braniewskiego w uchwale Nr
XLIX/290/10 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi
w sferze pożytku publicznego na rok 2011 przyjęła następujące zadania do realizacji.
Nr zadania 1. Zadania w zakresie oświaty i wychowania w tym:
1) Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między innymi:
rozwój twórczego myślenia, kształtowanie postaw tolerancji rasowej, etnicznej,
religijnej,
2) Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między innymi:
kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie polskości,
3) Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
4) Realizacja zadań Powiatu w zakresie oświaty i wychowania z udziałem funduszy
zewnętrznych.
Nr zadania 2. Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii w tym:
1) Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej
organizowanie imprez okolicznościowych.

poprzez

Nr zadania 3. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym:
1) Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe na terenie
Powiatu,
2) Działania wspierające imprezy kulturalne, prezentujące różne gatunki
twórczości.
3) Realizacja zadań Powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
z udziałem funduszy zewnętrznych.
Nr zadania 4. Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki w tym:
1) Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych,
2) Działania wpływające na rozwój turystyki i krajoznawstwa,
3) Realizacja zadań Powiatu w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki
z udziałem funduszy zewnętrznych.
Nr zadania 5. Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym:
1) Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej,
2) Działania na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego,
3) Działania wspierające aktywność osób niepełnosprawnych,
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4) Realizacja zadań Powiatu w zakresie pomocy społecznej z udziałem funduszy
zewnętrznych.
Nr zadania 6. Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia w tym:
1) Działania na rzecz zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, między innymi promocji
krwiodawstwa,
2) Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między
innymi: kształtowanie postaw zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie
uzależnieniom,
3) Realizacja zadań Powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia z udziałem
funduszy zewnętrznych.
Nr zadania 7. Zadania w zakresie administracji publicznej w tym:
1) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie
organizacje pozarządowe, w tym, w szczególności działania ukierunkowane na
pozyskanie środków pozabudżetowych.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powiat organizuje różne formy wsparcia
związane z opieką nad rodziną i dzieckiem, w ramach której należy również wymienić
pomoc dla dzieci i młodzieży opuszczających różne placówki opiekuńczowychowawcze. Jednym z trybów realizacji tych zadań jest zlecanie ich organizacjom
pozarządowym i podmiotom uprawnionym. Aby w roku 2011 Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie mogło zlecić organizacjom pozarządowym lub Podmiotom
uprawnionym zadanie własne, należało rozszerzyć katalog zadań priorytetowych.
W związku z tym uchwałą Nr X/108/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29
sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/290/10 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego na 2011 rok rozszerzono listę zagadnień
priorytetowych dodając w punkcie „5” – zadania w zakresie pomocy społecznej
następujące podpunkty:
1) „5).Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz rodziny
i rodzicielstwa zastępczego pn. „prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej typu wielofunkcyjnego / socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3
do 18 roku życia, z terenu Powiatu Braniewskiego.
2) „6).Utworzenie mieszkania usamodzielnień oraz prowadzenie niepublicznej
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu wielofunkcyjnego przeznaczonej dla
dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat do 18 lat, a po uzyskaniu pełnoletniości na
dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło
naukę przed osiągnięciem pełnoletniości, z planowaną liczbą miejsc do 12.
3) „7).Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób
dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.
4) „8).Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania
w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.”
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Część II
Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatu Braniewskiego zlecanych
do realizacji organizacjom pozarządowym w 2011 r.

1. Plan finansowy na 2011 r.
Plan finansowy był zgodny z celami priorytetowymi w obrębie
poszczególnych obszarów współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami
pozarządowymi. Środki finansowe na realizację programu zostały zaplanowane
uchwale budżetowej na 2011r. i przedstawiały się następująco:
1. Wysokość środków przewidzianych przez Powiat na realizację niniejszego
Programu wynosi łącznie: 157.000zł.
2. Środki te zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2011 r.
3. Podział środków, o których mowa w ust. 1 przedstawia się następująco:
1) otwarte konkursy ofert na zadania z ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie: 142.000 zł., (w tym w ramach małych zleceń można było
wydatkować kwotę 20.000 zł.)
1) inicjatywa lokalna: 10.000 zł.
2) forum organizacji pozarządowych, szkolenia, spotkania, konferencje: 5.000 zł.
4. Plan zmieniony został uchwałą Nr Nr X/108/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia
29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/290/10 Rady Powiatu
Braniewskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/290/10 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2011 rok, poprzez
dodanie środków na wieloletnie zadania z ustawy o pomocy społecznej realizowane
przez PCPR, w związku z tym wysokość środków przewidzianych przez Powiat na
realizację niniejszego programu wyniósł łącznie: 1.220.418,00zł.”, z tego na
otwarte konkursy ofert: 1.185.418 zł.”.

2. Otwarte konkursy ofert w 2011 r.
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Braniewskiego, w celu zlecenia lub
wsparcia realizacji zadania publicznego uznanego za działalność pożytku
publicznego przeprowadzał otwarte konkursy ofert, do których przystępowały
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. organizacje
pozarządowe, także kościelne, oraz podmioty wymienione w cytowanej wyżej
ustawie, (jeżeli ich cele statutowe obejmowały prowadzenie działalności pożytku
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publicznego). Konkursy ogłoszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Braniewie (w budynku urzędu i w gablocie przed urzędem), w BIP, oraz na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce – organizacje
pozarządowe.
2. Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert wymagało przyjęcia następujących
uchwał:
1) Uchwała Nr 12/11Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie
dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku
publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 13 kwietnia 2011 r. otwartego konkursu ofert
ogłoszonego pozostały środki finansowe, dlatego też ogłoszono kolejny konkurs uchwała Nr 36/11 Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia
II otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie
dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku
publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu
Braniewskiego na 2011 rok z udziałem funduszy zewnętrznych i uzyskanie dotacji
celowej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku
publicznego,
4) Uchwała Nr 30/11 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu
Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe
działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na wykonanie Porozumienia w sprawie współdziałania w roku
2011 Powiatu Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego
w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
zawartego w dniu 28 marca 2011 roku.
5) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organa
administracji publicznej wymóg uczestniczenia w pracach Komisji Konkursowej
osób reprezentujących organizacje pozarządowe i inne podmioty, działające w
sferze pożytku publicznego. W związku z tym Zarząd Powiatu Braniewskiego
przyjął w dniu 9 marca 2011 roku przyjął uchwałę Nr 20/11 w sprawie naboru na
członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych
i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowych
w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego
w roku 2011.
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6) W celu usprawnienia prac Komisji Konkursowych Zarząd Powiatu Braniewskiego
w dniu 9 marca 2011 roku przyjął uchwałę Nr 21/11 w sprawie przyjęcia regulaminu
prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
7) Uchwała Nr 33/11 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 21/11 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia
9 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej,
powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
8) Uchwała Nr 31/11 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych
konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania
w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki z udziałem funduszy zewnętrznych
i na zadania w zakresie administracji publicznej.
3. Oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert w wyniku prac Komisji Konkursowych
zostały zaopiniowane i zarekomendowane Zarządowi Powiatu Braniewskiego,
poniżej wykaz ofert zarekomendowanych:

I otwarty konkurs ofert

1) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- wpłynęło – 5 ofert,
- zarekomendowano 2,
2) na zadanie w zakresie pomocy społecznej
- wpłynęła – 1 oferta,
- zarekomendowano 1,
3) na zadania w zakresie oświaty i wychowania
- wpłynęły 4 oferty,
- zarekomendowano 4,
10

4) na zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii
- wpłynęła 1 oferta,
- zarekomendowano 1
5) na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
- wpłynęły 4 oferty,
- zarekomendowano 1 ofertę.
-

II otwarty konkurs ofert

1) na zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki
- wpłynęło 8 ofert,
- zarekomendowano 3.
2) na zadania w zakresie pomocy społecznej
- wpłynęły 2 oferty,
- zarekomendowano 2.
3) na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia
- wpłynęły 2 oferty,
- zarekomendowano 2.
4) Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
- wpłynęło 5 ofert,
- zarekomendowano 4.
5) Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii
- wpłynęła 1 oferta,
- zarekomendowano 1 ofertę.
6) Zadania w zakresie oświaty i wychowania
- wpłynęła 1 oferta,
- zarekomendowano 1 ofertę

Otwarty konkurs ofert na zadania z udziałem funduszy zewnętrznych

Na otwarty konkurs ofert z udziałem funduszy zewnętrznych wpłynęła jedna oferta na
zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, zarekomendowano 1 ofertę.
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Otwarty konkurs ofert na wykonanie Porozumienia Powiatu Braniewskiego
z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego

Na zadania w zakresie administracji publicznej:
- wpłynęła 1 oferta ,
- zarekomendowano 1 ofertę.
4. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbyło się w formie wspierania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.
5. W wyniku rozstrzygnięć podjętych przez Zarząd Powiatu
w stosownych uchwałach w roku 2011 podpisano 23 umowy.

Braniewskiego,

UMOWY W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA
Nr
umowy

Nazwa zadania

Umowa
nr 1/2011

Działania edukacyjne,
wychowawcze na rzecz
dzieci i młodzieży
między innymi: rozwój
twórczego myślenia,
kształtowanie postaw
tolerancji rasowej,
etnicznej, religijnej.

z dnia
5 maja
2011r.

Umowa
nr 2/2011

z dnia 5
maja
2011r.

Umowa
nr 3/2011

Tytuł
zadania

Nazwa
organizacji
pozarządowej

Kwota dotacji

Termin
ważności
umowy

1.1.
„Czarnobry
wka”

Związkiem
Ukraińców
w
Polsce Oddział
w Elblągu,

1.000,00 zł.
(słownie
złotych: jeden
tysiąc),

5.05.2011r. –
31.12.2011r.

Działania edukacyjne,
wychowawcze na rzecz
dzieci i młodzieży
między innymi:
kształtowanie postaw
patriotycznych,
pielęgnowanie
polskości

1.2.
Festiwal
Piosenki
Patriotyczne
j
i Wojskowej,

Powiatowym
Zarządem Ligi
Obrony
Kraju
Braniewo

2.500,00 zł.

13.09.2011r. –
5.11.2011r.

Organizowanie czasu
wolnego dla dzieci i
młodzieży

1.3. Puls
ulicy

Stowarzyszenie
m na Rzecz
Młodzieży
w
Braniewie

4.700,00 zł.
(słownie
złotych: cztery
tysiące
siedemset),

Organizowanie czasu
wolnego dla dzieci i

1.3.
Festiwal

ZHP
Chorągiew

1.300,00 zł.
1.05.2011r. –
(słownie
31. 30.06.2011r.

z dnia 5
maja
2011r.

Umowa
nr 4/2011

–

(słownie
złotych: dwa
tysiące
pięćset),

9.05.2011r. –
31.10.2011r.
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z dnia 18
kwietnia
2011r.

młodzieży

Piosenki
„Rozdziawa”
2011

Warmińsko
złotych:
jeden
Mazurska
tysiąc trzysta),
Hufiec Braniewo

Umowa
nr 5/2011

Działania edukacyjne,
wychowawcze na rzecz
dzieci i młodzieży
między innymi: rozwój
twórczego myślenia,
kształtowanie postaw
tolerancji rasowej,
etnicznej, religijnej.

1.1. „Jak
zjeść słonia
czyli jak
twórczo
uczyć się
i pracować”

Stowarzyszenie
na
Rzecz
Młodzieży
w
Braniewie

(II
KONK.)
z dnia 4
lipca
2011r.

1.000,00 zł.
(słownie
złotych: jeden
tysiąc).

29.08.2011r.02.12.2011r.

UMOWY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I EKOLOGII
Nr umowy

Umowa
nr 1/2011

z dnia
maja
2011r.

5

Umowa
nr 2/2011
(II KONK.)
z dnia 10
czerwca
2011r.

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Nazwa
organizacji
pozarządowej

Działania
wpływające na
rozwój świadomości
ekologicznej
poprzez
organizowanie
imprez
okolicznościowych

2.1. Olimpiada
ekologiczna „Z
przyrodą za Pan
Brat”

Powiatowym
Zarządem Ligi
Obrony Kraju
Braniewo

Działania
wpływające na
rozwój świadomości
ekologicznej
poprzez
organizowanie
imprez
okolicznościowych

2.1. Powiatowy
konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży
p.n.
Barwy
Przyrody,

Powiatowym
Zarządem Ligi
Obrony Kraju
Braniewo

Kwota
dotacji
1.600,00 zł.
(słownie
złotych: jeden
tysiąc
pięćset).

900,00 zł.
(słownie
złotych:
dziewięćset),

Termin
ważności
umowy
5.05.2011r.11.06.2011r.

10.06.2011r.14.06.2011r.

UMOWY W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Nr umowy

Umowa
nr 1/2011
(II KONK.)
z dnia 4 lipca

Tytuł zadania

Działania wspierające
walory kulturowe,
wielonarodowościowe
na terenie Powiatu

Tytuł
zadania
3.1.
„Śpiewanie
sposobem
na integrację
społeczną

Nazwa organizacji
pozarządowej
Polski Związek
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów w
Braniewie (Koło w

Kwota
dotacji

Termin
ważności
umowy

1.000,00zł.
(słownie
złotych:
tysiąc )

04.07.2011
r.30.10.2011
r.

13

2011r.

Braniewskiego

i kulturową”

Pieniężnie),

Umowa
nr 2/2011

Działania wspierające
walory kulturowe,
wielonarodowościowe
na terenie Powiatu
Braniewskiego

3.1.
„Warmińskie
spotkania”

Polski Związek
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów w
Braniewie (Koło
Terenowe we
Fromborku),

1.100,00 zł.
(słownie
złotych:
tysiąc sto)

4.07.2011r.
30.11.2011
r.

Działania wspierające
walory kulturowe,
wielonarodowościowe
na terenie Powiatu
Braniewskiego

3.1.„Przeglą
d zespołów
śpiewaczych
”

Polski Związek
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów (Zarząd
Rejonowy
w Braniewie),

4.07.2011r.
31.10.2011
r.

Działanie wspierające
imprezy kulturalne,
prezentujące różne
gatunki twórczości

3.2.
„Pracownia
teatralna”

Stowarzyszenie na
Rzecz Młodzieży w
Braniewie,

2.750,00 zł.
(słownie
złotych:
dwa
tysiące
siedemset
pięćdziesią
t)
5.408,00 zł.
(słownie
złotych:
pięć tysięcy
czterysta
osiem )

(II KONK.)
z dnia 4 lipca
2011r.
Umowa
nr 3/2011
(II KONK.)
z dnia 4 lipca
2011r.

Umowa
nr 4/2011
(II KONK.)
z dnia 4 lipca
2011r.

17.09.2011
r.20.12.2011
r.

UMOWY W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ SPORTU I TURYSTYKI
Nr umowy

Nazwa zadania T

Umowa
nr 1/2011
z dnia 5 maja
2011r.
Umowa
nr 2/2011
z dnia 23
maja 2011r.

Umowa
nr 3/2011
(FUNDUSZE
ZEWN.)
z
dnia
czerwca

1

Tytuł zadania

Nazwa
organizacji
pozarządow
ej

Kwota
dotacji

Termin ważności
umowy

Organizacja
imprez
sportoworekreacyjnych

4.1. Pokoleniowy
Turniej sportowo –
rekreacyjny o
puchar Starosty
Braniewskiego,

Powiatowym
Zarządem
Ligi Obrony
Kraju w
Braniewie

Działania
wpływające na
rozwój turystyki
i
krajoznawstwa

4.2. Organizacja
imprez
żeglarskich PTTK
na Zalewie
Wiślanym,

Polskie
Towarzystw
o
Turystyczno
–
Krajoznawcz
e Oddział
Ziemi
Elbląskiej

5.000,00 zł.
(słownie
złotych: pięć
tysięcy),

23.05.2011r.29.10.2011r.

Realizacja
zadań Powiatu
Braniewskiego
w zakresie
kultury
fizycznej,
sportu i

4.3. Organizacja
cyklicznych
imprez
turystycznokrajoznawczych
PTTK,

Towarzystw
o
Turystyczno
–
Krajoznawcz
e Oddział
Ziemi

3.000,00 zł.
(słownie
złotych: trzy
tysiące),

01.06.2011r.29.10.2011r.

1.500,00 zł..
(słownie
złotych: jeden
tysiąc
pięćset),

05.05.2011r.18.06.2011r.
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turystyki z
udziałem
funduszy
zewnętrznych

Umowa
nr 4/2011

Działania
wpływające na
rozwój turystyki
i
krajoznawstwa

4.2. Powiatowy
Turniej Gmin:
Braniewo,
Pieniężno,
Lelkowo,
Płoskinia,
Wilczęta,
Frombork,

Powiatowym
Zarządem
Ligi Obrony
Kraju w
Braniewie

2.300,00 zł.
(słownie
złotych: dwa
tysiące
trzysta),

04.07.2011r.16.07.2011r.

Organizacja
imprez
sportoworekreacyjnych

4.1.
sołectw”

Stowarzysze
nie
„Wystarczy
chcieć”
Łoźnik

15.07.2011r.30.09.2011r.

Organizacja
imprez
sportoworekreacyjnych

4.1.
„Sport
żródłem
pozytywnej
energii”

1.250,00 zł.
(słownie
złotych:
tysiąc
dwieście
pięćdziesiąt)
1.650,00 zł.
(słownie
złotych:
tysiąc
sześćset
pięćdziesiąt)

(II KONK.)
z dnia 4 lipca
2011r.

Umowa
nr 5/2011
(II KONK.)z
dnia 15 lipca
2011r.
Umowa
nr 6 /2011
(II KONK.)z
dnia 15 lipca
2011r.

Elbląskiej,

„Turniej

–

Stowarzysze
nie
Patronimia
Sawity

Od dnia podpisania
umowy 2011r.30.07.2011r.

ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
Nr umowy

Umowa
nr 1/2011
z dnia 13
czerwca
2011r.

Umowa
nr 2/2011
z dnia 18
lipca 2011r.

Umowa
nr 3/2011
z dnia 28
czerwca
2011r.

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Nazwa organizacji
pozarządowej

Kwota dotacji

Termin
ważności
umowy

Prowadzenie
punktu
interwencji
kryzysowej

5.1. Prowadzenie
punktu interwencji
kryzysowej

Katolicki Ośrodek
Wsparcia Dla
Dzieci i Młodzieży
Prowadzony przez
Zgromadzenie
Sióstr Św.
Katarzyny w
Braniewie

8.000,00 zł.

13.06.201
1r. –
31.12.201
1r.

Działania
wspierające
aktywność osób
niepełnosprawny
ch

5.3. „Festyn
integracyjny”

Stowarzyszenie
Wspierania
Inicjatyw na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
WInRON

1.550,00 zł.
(słownie
złotych: tysiąc
pięćset
pięćdziesiąt )

18.07.201
1r.15.09.201
1r.

Działania
wspierające
aktywność osób
niepełnosprawny
ch

5.3. „Wciąż aktywni”

Polski Związek
Niewidomych
Okręg WarmińskoMazurski

1.250,00 zł.
(słownie
złotych: tysiąc
dwieście
pięćdziesiąt )

15.07.201
1r.30.10.201
1r.
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UMOWY W ZAKRESIE PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA
Nr
umowy

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Umowa
nr 1/2011

Działania na rzecz
ochrony zdrowia,
profilaktyki
zdrowotnej, między
innymi promocji
krwiodawstwa

6. 1.Działania na
rzecz ochrony
zdrowia,
profilaktyki
zdrowotnej,
między innymi
promocji
krwiodawstwa:
Kropla Życia”,

Polskim
Czerwonym
Krzyżem
WarmińskoMazurskim
Zarządem
Okręgowym,
w Olsztynie,

2.000,00 zł.
(słownie
złotych: dwa
tysiące)

18.07.2011r.10.12.2011r.

Działania
edukacyjne,
wychowawcze na
rzecz dzieci i
młodzieży między
innymi:
kształtowanie
postaw
zdrowotnego trybu
życia,
przeciwdziałanie
uzależnieniom

6.2.Działaniaedu
kacyjne,
wychowawcze na
rzecz dzieci i
młodzieży między
innymi:
kształtowanie
postaw zdrowego
trybu życia,
przeciwdziałanie
uzależnieniom
Zdrowy Styl
Życia,

ZHP Hufiec
Braniewo
Związku
Harcerstwa
Polskiego

1.500,00 zł.
(słownie
złotych: jeden
tysiąc pięćset)

01.08.2011r.31.10.2011r.

(II KONK.)
z dnia 18
lipca
2011r.

Umowa
nr 2/2011

(II KONK.)
z dnia 7
lipca
2011r.

Nazwa
organizacji
pozarządowej

Kwota dotacji

Termin
ważności
umowy

ZADANIA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Nr umowy

Umowa
nr 1/2011

z dnia 17
czerwca
2011r

Nazwa zadania

Działalność
wspomagająca
technicznie,
szkoleniowo i
informacyjnie
organizacje
pozarządowe

Tytuł zadania

7.1. Działalność
wspomagająca
technicznie,
szkoleniowo
i informacyjnie
organizacje
pozarządowe,

Nazwa
organizacji
pozarządowej

Kwota
dotacji

Stowarzyszenie
Na
Rzecz
Rozwoju Gminy
Wilczęta
z
siedzibą
w Wilczętach

25.200,00 zł.

Termin
ważności
umowy
17.06.2011r.31.12.2011r.

Wilczęta 61
14-405 Wilczęta
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WIELOLETNIE ZADANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE PRZEZ
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Organizacja
pozarządowa/podmiot
Caritas Archidiecezji
Warmińskiej, ul.
Grunwaldzka 45,
10-125 Olsztyn

Zakres
prowadzonej
współpracy
utworzenie i
prowadzenie
Rodzinnego
Domu Dziecka w
Braniewie, ul.
Królewiecka 26,
14-500
Braniewo

utworzenie
i prowadzenie
Środowiskowego
Domu
Samopomocy
we Fromborku,
ul. Katedralna
13, 14-530
Frombork

Zgromadzenie Sióstr
Świętej Katarzyny
Dziewicy i Męczennicy,
ul. Moniuszki 7, 14-500
Braniewo

utworzenie i
prowadzenie
placówki
opiekuńczowychowawczej
typu
socjalizacyjnego
przy Katolickim
Ośrodku
Wsparcia dla
Dzieci i
Młodzieży w
Braniewie, ul. Bł.
Reginy
Protmann 4, 14500 Braniewo

Zawarte umowy

umowa nr
1/RDD/2010 z dnia
20.04.2010 w spr.
zapewnienia
dzieciom z terenu
powiatu
braniewskiego
opieki i
wychowania w
całodobowej
placówce
opiekuńczowychowawczej
typu rodziinego
(aktualna do
31.03.2015)
umowa nr
1/SDS/2009 z dnia
07.10.2009r. w spr.
utworzenia i
prowadzenia
środowiskowego
domu
samopomocy dla
30 osób dorosłych
niepełnosprawnych
z zaburzeniami
psychicznymi
(aktualna do
31.11.2014)
umowa nr 1/2011 z
dnia 25.08.2011r.
w spr.
prowadzenia
całodobowej
placówki
opiekuńczowychowawczej
typu
socjalizacyjnego
dla 14 dzieci w
wieku od 3 do 18
r.ż. z terenu
powiatu
braniewskiego w
okresie od
01.09.2011r. do
31.08.2016r.

Rodzaj
działalności

Środki
wydatkowane

prowadzenie
placówki
opiekuńczowychowawczej
typu rodzinnego
dla 8 dzieci

142 813,46 zł
(dotacja na
utrzymanie
jednego dziecka
wynosi 1 698,76
zł miesięcznie)

prowadzenie
środowiskowego
domu
samopomocy dla
30 osób
niepełnosprawnych
z zaburzeniami
psychicznymi
(ŚDS typu A i B)

365 760,00 zł

prowadzenie
całodobowej
niepublicznej
placówki
opiekuńczowychowawczej dla
14 dzieci w wieku
od 3 do 18 r.ż.

308 723,41 zł
(dotacja na
utrzymanie
jednego dziecka
wynosi od maja
2011r. 1 900,00
zł)
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utworzenie i
prowadzenie
mieszkania
usamodzielnień
przy Katolickim
Ośrodku
Wsparcia dla
Dzieci i
Młodzieży w
Braniewie, ul. Bł.
Reginy
Protmann 4, 14500 Braniewo

umowa nr
1/POW/2007 z
dnia 09.11.2007r.
w spr. realizacji
zadania z zakresu
pomocy społecznej
pn. „Utworzenie
mieszkania
usamodzielnień
oraz prowadzenie
niepublicznej
placówki
opiekuńczowychowawczej
typu
socjalizacyjnego
przeznaczonej dla
dzieci i młodzieży
w wieku od 7 do 18
lat, a przypadku
kontynuowania
nauki do lat 25, z
planowaną liczbą
miejsc 12”

prowadzenie
mieszkania
usamodzielnienia
dla 12 dzieci w
wieku od 7 do 18
r.ż.

281 441,94 zł
(dotacja na
utrzymanie
jednego dziecka
wynosi od maja
2011r. 1 900,00
zł)

Część III
Rezultaty uzyskane w wyniku zaplanowanych przez Radę Powiatu
Braniewskiego zadań, zleconych do realizacji organizacjom
pozarządowym,
na które Zarząd Powiatu Braniewskiego udzielił dotację.

Zadanie w zakresie oświaty i wychowania

Problem tolerancji i nietolerancji jest zjawiskiem bardzo powszechnym,
dostrzeżono zatem silną potrzebę wyjścia naprzeciw temu, co inne, nieznane. Uznano
za ważne rozwijanie postaw patriotycznych, poszanowania historii i tradycji.
W wychowaniu dzieci i młodzieży zauważono także silną potrzebę rozwijania myślenia
twórczego, kreatywnego oraz podejmowanie działań dla zagwarantowania sprawności
umysłowej. Z punktu widzenia pedagogiki wiemy, że wpływem oddziaływania
wychowawczego na młodą osobę, jego pozycja i normy zachowania mogą ulec
w znacznym stopniu pozytywnej zmianie.
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1.1. Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między
innymi: rozwój twórczego myślenia, kształtowanie postaw tolerancji rasowej,
etnicznej, religijnej,
Wyżej wymienione zadanie realizowane było przez dwie organizacje pozarządowe:
Nazwa organizacji pozarządowej: Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Elblągu.
Tytuł projektu: Zajęcia muzyczne – Dziecięcy Zespół Ukraińskiej pieśni
„Czarnobrewka”
1. Termin realizacji zadania: od 5 maja do 31 grudnia 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania planowany: 3.500,00 zł. (słownie złotych: trzy tysiące
pięćset,
3. Dotacja w kwocie: 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc),
Miejsce realizacji zadania: zajęcia muzyczne odbywały się w Pieniężnie. Zespól
koncertował w Pieniężnie, w Elblągu, w Olsztynie, w Płoskini, w Braniewie.
Uczestnikami zajęć była 30 osobowa grupa uczniów ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych z terenu Gminy Pieniężno. Zaangażowani w organizację zajęć były
także rodzice dzieci. W ramach realizacji zadania zakupiono stroje i akcesoria dla
zespołu. Odbywały się regularne spotkania i próby chóru z instruktorem muzyki. W
wyniku jego realizacji Zespół brał udział w koncertach, które były okazją do integracji
społeczeństwa polskiego i ukraińskiego. Zakładane założenia programowo –
organizacyjne zostały w pełni zrealizowane.
Drugą organizacją, która otrzymała dotację na realizację tego zadania było
Stowarzyszenie na rzecz Młodzieży w Braniewie. Tytuł projektu: „Jak zjeść słonia,
czyli jak twórczo uczyć się i pracować”.
1. Termin realizacji zadania: od dnia 29 sierpnia 2011 r. do dnia 2 grudnia 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania planowany: 3. 480,00 zł. (słownie złotych: trzy tysiące
czterysta osiemdziesiąt).
3. Dotacja w kwocie: 1.000,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc).
Miejsce realizacji zadania: Braniewo, Podgórze. Uczestnikami zadania była młodzież
ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Braniewskiego. W ramach realizacji
zadania odbyły się 22 godziny warsztatów twórczości i skutecznego uczenia się,
wzbudzenia się i metod motywacji, uczestniczyło w nim 25 osobowa grupa młodzieży.
Odbył się 1 warsztat szkoleniowy wyjazdowy do miejscowości Podgórze, oraz 1 turniej
wiedzy. Zakładane założenia programowo – organizacyjne zostały zrealizowane w
pełni.
1.2. Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między
innymi: kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie polskości.
To zadanie zrealizowane było przez Ligę Obrony Kraju Braniewo z siedz.
w Pieniężnie. Tytuł projektu: „Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej”,
1. Termin realizacji zadania: od dnia 13.09.2011 r. do dnia 5.11.2011 r.
2. Całkowity koszt zadania: planowany 7.600,00, rzeczywisty: 7.804,91
3. Dotacja w kwocie: 2.500,00 zł.
4. Miejsce realizacji zadania: Pieniężno.
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XVI Festiwal był formą pokoleniowej integracji poprzez pamięć o historii. Widzowie
mieli możliwość zapoznania się z historią Polski. Realizacja zadania: Przygotowanie i
przedstawienie w dniu 5 listopada inscenizacji teatralnej „Droga do wolności” , w
inscenizacji udział brały dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjalnych,
szczególnie wolontariusze działający przy LOK, oraz Festiwal Piosenki Patriotycznej i
wojskowej, który był upamiętnieniem kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Te
wydarzenia poprzedzone były konkursem plastycznym o temacie ojczyzna. Festiwal
Pieśni Patriotycznej i Wojskowej skupił 44 wykonawców, w tym 24 solistów i 20
zespołów, co dało 250 samych uczestników z różnych miejscowości: z: Braniewa,
Pieniężna, Wilcząt, Kurzętnika, Pasłęka, Płoskini, Pakosz, Miłakowa, Tuławek,
Kętrzyna, Bażyn, Lubawy, Dźwierzut, Dobrego Miasta. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkową plakietkę festiwalową, natomiast wykonawcy pamiątkowe dyplomy
a najlepsi nagrody rzeczowe i puchary.

1.3. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
Zadanie to zostało zrealizowane zostało przez Stowarzyszeniem na Rzecz
Młodzieży w Braniewie. Tytuł projektu: „Puls ulicy”.
1. Termin realizacji zadania: od dnia 9 maja do 31 października 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania planowany: 7.875,00 zł., rzeczywisty: 8.004,75 zł.
3. Dotacja w kwocie: 4.700,00 zł.
Miejsce realizacji zadania Teren Powiatu Braniewskiego. Głównym celem projektu
było organizowanie czasu wolnego młodzieży poprzez rozszerzenie oferty zajęć
artystycznych i kulturalnych dla młodzieży oraz aktywizacja 30 młodych ludzi w wieku
15- 25 lat z terenu powiatu braniewskiego na rzecz zmiany wizerunku młodzieży,
związanej z tzw. kulturą ulicy. W wyniku jego realizacji odbyły się 24 godziny
warsztatów dla młodzieży graffiti (15 uczestników), warsztaty break – dance,
spotakanie z kulturoznawcą. Uczestnictwo w Forum Organizacji Pozarządowych.
Zakładane założenia programowo – organizacyjne zostały zrealizowane. Nie powstało
jednak nagranie z projektu z powodu trudności technicznych. Dodatkowym,
niezamierzonym elementem projektu była popularyzacja efektów realizowanego
zadania na Forum Organizacji Pozarządowych oraz na koncercie hip hopowym.
Podsumowanie projektu odbyło się w Braniewskim Centrum Kultury – był to pokaz
pozyskanych w ramach projektu umiejętności – pokaz obejrzało ok. 200 osób.

Drugą organizację, która zrealizowała to zadanie był Związek Harcerstwa Polskiego,
Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Braniewo
Tytuł projektu: Festiwal Piosenki „Rozdziawa” 2011
1. Termin realizacji zadania: od dnia 1.05.2011 r. do dnia 30.06.2011 r..
2. Całkowity koszt zadania: planowany: 1.800,00 zł. rzeczywisty: 2.094,57 zł.
3. Dotacja w kwocie: 1.300,00 zł.
4. Miejsce realizacji zadania: Hufiec Braniewo i Braniewskie Centrum Kultury.
Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej Rozdziawa pozwolił Dzieciom i młodzieży,
zaprezentować swój dorobek artystyczny. Uczestnicy i opiekunowie wymienili między
sobą doświadczenia na temat spędzania czasu wolnego przez młodzież i dzieci.
Uczestnikami Festiwalu były dzieci z terenu Powiatu Braniewskiego z Braniewa,
20

Pieniężna, Fromborka i Szylen. W zadaniu wzięło udział 105 osób (dzieci i młodzieży
oraz opiekunów). Ogólnie w przeglądzie wystąpiło 16 grup i solistów .Uczestników
wyróżniono nagrodami za najlepszy zespół w kategorii 6-10 lat, 10-17 lat (po pierwsze
trzy miejsca), najlepszy solista w dwóch kategoriach wiekowych oraz najlepsza
piosenka – przebój „Rozdziawy”.

Zadanie w zakresie ochrony środowiska i ekologii

2.1. Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej poprzez
organizowanie imprez okolicznościowych.
Realizacji tego zadania podjęła się Liga Ligi Obrony Kraju Braniewo z siedzibą
w Pieniężnie, która od lat organizuje imprezy o tej tematyce.
Tytuł projektu: Olimpiada ekologiczna „ Z przyrodą za pan brat”.
1. Termin realizacji zadania: od podpisania do dnia 11 czerwca 2011 r.
2. Dotacja w kwocie: 1.600,00 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z planem.
3. Całkowity koszt zadania: 4.000,00 zł.
Celem zadania było uświadomienie dzieci i młodzieży, a także dorosłych o ważności
ochrony środowiska naturalnego, przypomnienie, jak duże znaczenie ma dbałość
miejsce, w którym żyjemy oraz uczulanie na piękno otaczających nas dóbr
naturalnych z założeniem, że przyniesie to korzyści całemu otoczeniu. W olimpiadzie
udział wzięły dzieci i młodzież z terenu Powiatu Braniewskiego w 4 kategoriach
wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.
Imprezami towarzyszącymi była piosenka i ognisko integracyjne. Odbył się także
festiwal piosenki ekologicznej, wystąpiły zespoły z Polski, jak i zza granicy (Rosja).
Ogólnie w imprezie wzięło udział ok. 250 osób.
Pozostałe środki finansowe pozwoliły na realizację kolejnego zadania.
W drugim konkursie ofert na to zadanie wpłynęła tylko jedna oferta, zadanie to zostało
zlecone do realizacji: Lidze Obrony Kraju Braniewo z siedzibą w Pieniężnie
Tytuł projektu: Powiatowy konkurs plastyczny „Barwy przyrody”.
1. Termin realizacji zadania: od podpisania do dnia 14 lipca 2011 r.
2. Dotacja w kwocie: 900,00 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z planem.
3. Całkowity koszt zadania: 1.250,00 zł.
Konkurs ten jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym każdego roku, celem jest
ochrona przyrody i dóbr naturalnych. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież
z terenu Powiatu Braniewskiego (Lechowo, Pieniężno, Chruściel, Lelkowo, Płoskinia,
Wilczęta). Napłynęło 114 prac. Prace wykonane były dowolną techniką. Komisja
oceniała prace w 4 kategoriach: dzieci przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazjum,
szkoły ponadgimnazjalne. Końcowym etapem zadania było zorganizowanie wystawy
pokonkursowej, którą można było oglądać do dnia 30 czerwca w Miejskim Domu
Kultury w Pieniężnie. Informacja o konkursie i wystawie opisana była w IKACIE.
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Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

3.1. Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe na terenie
Powiatu Braniewskiego
Na to zadanie ogłoszone były dwa otwarte konkursy ofert. W pierwszym konkursie
zostały odrzucone wszystkie oferty z przyczyn formalnych. Drugi konkurs zakończył
się wyłonieniem trzech projektów.
Pierwszy projekt realizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
(Koło w Pieniężnie), tytuł projektu: Śpiewanie sposobem na integrację społeczną i
kulturową”,
Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do dnia 30 października 2011 r.
1. Całkowity koszt zadania: planowany: 4.400,00 zł., rzeczywisty: 4.420,28 zł.
2. Dotacja w kwocie: 1.000,00 zł.
Miejsce realizacji zadania: Teren Powiatu Braniewskiego. Celem zadania było
upowszechnianie i podtrzymywanie walorów kulturowych i wielonarodowościowych
wśród mieszkańców Powiatu Braniewskiego i województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W ramach zadania odbyły się spotkania zespołu „Stokrotka”, podczas którego zespół
przygotowywał repertuar do występów okolicznościowych. Zespół brał czynny udział w
występach na Dzień Matki w przedszkolu w Pieniężnie, w Gminnym przeglądzie
chórów i zespołów śpiewaczych w Stawigudzie, Ogólnopolskich Targach Rolniczych w
Starym Polu oraz w Senioradzie 2011 w Ornecie, także w Przeglądzie zespołów
ludowych w Miłakowie, na dożynkach Gminnych w Pieniężnie, oraz wziął udział
w Senioradzie w Braniewie i był organizatorem Seniorady w Pieniężnie. Występy
zespołu obejrzało ok. 5000 osób, co w znacznym stopniu wpłynęło na promocję
naszego regionu. Dzięki tym spotkaniom starsi ludzie są inaczej postrzegani przez
osoby młode a także przełamane zostały bariery kulturowe i językowe.

Drugi projekt realizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Koło
Terenowe we Fromborku), pod tytułem: „Warmińskie spotkania”.
1. Termin realizacji zadania: od 17 września do 20 grudnia 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania: 2.050,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące pięćdziesiąt).
3. Dotacja w kwocie: 1.100,00 zł. (słownie złotych: tysiąc sto).
Miejsce realizacji zadania: Teren Powiatu Braniewskiego. W ramach realizacji zadania
odbyły się warsztaty integrujące społeczność lokalną zwłaszcza w miejscowościach,
gdzie nie ma świetlic, nie ma miejsc spotkań. Odbyły się także spotkania z historią
i muzyką ludową. Spotkania odbyły się na wsiach w okolicach Fromborka. Odbyły się
także spotkania we Fromborku – Dni Fromborka i Dzień Seniora. Zakładane założenia
programowo – organizacyjne zostały w pełni zrealizowane.
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Trzeci projekt, pod tytułem: „Przegląd Zespołów Śpiewaczych”, realizował Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Braniewie,
1. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do dnia 31 października 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania: planowany: 4.070,00 zł., rzeczywisty: 4.371,37 zł.
3. Dotacja w kwocie: 2.750,00 zł.
Miejsce realizacji zadania: Teren Powiatu Braniewskiego. Celem zadania było
upowszechnianie i podtrzymywanie walorów kulturowych i wielonarodowościowych
wśród mieszkańców Powiatu Braniewskiego i województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W ramach zadania zorganizowano Przegląd zespołów śpiewaczych o tematyce
warmińskiej i ludowej. Przegląd odbył się w Braniewskim Centrum Kultury. Udział w
nim wzięło 14 zespołów ludowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Ogółem w przeglądzie wzięło udział około 200 osób. Wstęp na występy był bezpłatny,
dzięki temu występ obejrzało ok. 400 osób.

3.2. Działania wspierające imprezy kulturalne, prezentujące różne gatunki
twórczości.
Projekt pod tytułem: „Pracownia teatralna”, realizowany był przez Stowarzyszenie
Na Rzecz Młodzieży w Braniewie,
1. Termin realizacji zadania: od 17 września do 20 grudnia 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania: 6.868,00 zł.
3. Dotacja w kwocie: 5.408,00 zł.
Miejsce realizacji zadania: Teren Powiatu Braniewskiego. W ramach realizacji zadania
odbyły się warsztaty integracyjne, warsztaty teatralne dla młodzieży pod opieką
specjalisty w dziedzinie kultury, oraz wyjazd do teatru w celu poznania działalności
teatralnej od strony „kuchni”. Efektem wypracowanym było zorganizowanie w dniu 19
grudnia prapremiery Pt. „My” z udziałem młodych aktorów z braniewskich szkół.
Spektakl dla mieszkańców powiatu odbędzie się na scenie w Braniewskim Centrum
Kultury w dniu 16 lutego 2012 r. Zakładane założenia programowo – organizacyjne
zostały w pełni zrealizowane.

Zadanie w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki

Zlecanie zadań z tego zakresu miało na celu wszechstronny rozwój psychofizyczny
i zdrowotny wszystkich mieszkańców Powiatu Braniewskiego oraz ich równego
dostępu do różnych form kultury fizycznej i sportu i turystyki. Ponadto za priorytet
uznano upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego sposobu na
spędzanie wolnego czasu.
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Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych
Jedną z organizacji, której zlecono realizację zadanie jest Liga Obrony Kraju
w Braniewie z siedzibą w Pieniężnie.
Tytuł zadania: Pokoleniowy turniej sportowo – rekreacyjny o puchar Starosty
Braniewskiego.
1. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do dnia 18 czerwca 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania: 3.500,00 zł.
3. Dotacja w kwocie: 1.500,00 zł. Środki zostały wydane zgodnie z planem.
4. Miejsce realizacji zadania: Frombork
Celem zadania było zapewnienie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dzieci
i młodzieży, a także dorosłych. Turniej obejmował swoim zakresem mieszkańców
Powiatu Braniewskiego, którzy licznie przybyli na imprezę. Zawodników było 156.
Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: biegi przełajowe, strzelanie
z pistoletu Margonin do tarczy TSI, rzut lotką i dzidą do tarczy z odległości 15m., biegi
w kopercie na czas, strzelanie z broni długiej KBKS, rzut boją ratowniczą do celu,
strzelanie z łuku do tarczy, marsz na azymut. Przeprowadzono konkurs zgaduj –
zgadula na temat znajomości historii militarnej Państwa Polskiego. Zorganizowana
została wystawa zdjęciowa z przebiegu imprezy, którą obejrzeć było można
w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie.

Dotację uzyskało także Stowarzyszenie „Wystarczy chcieć” z Łoźnika na realizację
zadania pod tytułem: „Turniej Sołectw”
1. Termin realizacji zadania: od dnia 15 lipca 2011 r. do dnia 30 września 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania: 4.700,00 zł., dotacja w kwocie: 1.250,00 zł.
3. Miejsce realizacji: Łoźnik
W ramach zadania odbyły się zawody sportowe między innymi mecz piłki siatkowej,
badminton, koszykówka. Odbyły się również konkurencje rekreacyjne np. rzut
gumiakiem, hula hop, bieg w worku, skakanka i wiele innych. Udział wzięły dzieci,
młodzież i dorośli. W konkursach udział wzięło ok. 150 osób z trzech sołectw, Łoźnik,
Lelkowo, Sawity. Na zakończenie wręczane były nagrody. Dla wszystkich uczestników
zorganizowano ognisko. Zakładane cele zostały osiągnięte.

Kolejnym zrealizowanym projektem w tej dziedzinie był projekt pod tytułem: „Sport –
źródłem pozytywnej energii” zrealizowanym przez Stowarzyszenie Patronimia
Sawity.
1. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do dnia 30 lipca 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania: 2.250,00 zł.,
3. Dotacja w kwocie: 1.650,00 zł.
Pierwszym etapem było zorganizowanie biegu przełajowego, w którym wzięło udział
40 uczestników, turniej piłki siatkowej, w którym udział wzięły 4 drużyny, odbyły się
także zawody strzeleckie, konkurencje przeciągania liny, skoki w workach. Pierwszy
etap zakończył się festynem integracyjnym. Drugim etapem zadania było
zorganizowanie pikniku rodzinnego, któremu towarzyszyły imprezy rekreacyjne
między innymi: gra w dwa ognie, taniec na hula hop, skoki na skakance, oraz
żonglerka. Zadanie zostało zorganizowane zgodnie z zakładami celami.
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Ze względu na to, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie
pod nazwą: Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych pozostały środki finansowe
ogłoszono drugi otwarty konkurs ofert.

W wyniku jego rozstrzygnięcia zadanie pod tytułem: Powiatowy Turniej Gmin:
Braniewo, Pieniężno, Lelkowo, Płoskinia, Wilczęta, Frombork zlecono do realizacji
Lidze Obrony Kraju w Braniewie z siedzibą w Pieniężnie
1. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do dnia 16 lipca 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania: 3.900,00 zł.,
3. Dotacja w kwocie: 2.300,00 zł.
Turniej polegał na rywalizacji w konkurencjach sportowo- rekreacyjnych Gmin, w
których udział wzięły dzieci, młodzież, przedstawiciele władz samorządowych, szkół,
urzędów, instytucji mundurowych, rolnicy. Rozgrywki te toczą się o Puchar przechodni
Gospodarza Turnieju. W programie odbyły się następujące konkurencje: rzut lotką do
tarczy, rzut kulą w dal, rzut oponą w dal, strzelanie z procy do „kaczek” łowienie ryb na
czas, biegi w workach, rzut ziemniakiem do worka i inne. W turnieju czynny udział
wzięło 80 osób.

4.2. Działania wpływające na rozwój turystyki i krajoznawstwa,
To zadanie zlecono w drodze otwartego konkursu Polskiemu Towarzystwu
Turystyczno – Krajoznawczemu Oddział Ziemi Elbląskiej na realizację projektu
pod tytułem: „Organizacja imprez żeglarskich PTTK na Zalewie Wiślanym”
1. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do dnia 29 października 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania: planowany: 41.864,00 zł. rzeczywisty: 43.692,27 zł.
3. Dotacja w kwocie: 5.000,00 zł
Miejsce realizacji zadania: Frombork. W ramach realizacji zadania zorganizowano 54
Międzynarodowe regaty żeglarskie „Fromborska Jesień” oraz regaty na zakończenie
sezonu żeglarskiego jako imprezy promującej Powiat Braniewski, region
i województwo. W trakcie regat uczestnicy zostały nawiązane kontakty pomiędzy
grupami turystycznymi z różnych regionów. Podczas trwania imprez żeglarskich
zapoznano uczestników z historią regionu – 250 osób, z przyrodą regionu – 250 osób,
z ekologią z elementami edukacji – 250 osób. Impreza ta skupiła brać żeglarską z
Polski i zza granicy. Na trasach regat stanęło 250 uczestników, wśród nich ok. 20%, to
osoby niepełnosprawne. Imprezy nagłaśniane były w prasie, radiu i telewizji.

4.3. Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury fizycznej,
sportu i turystyki z udziałem funduszy zewnętrznych.
Wychodząc naprzeciw problemom, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe
ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań w różnych zakresach z udziałem
funduszy zewnętrznych, czyli na pokrycie wkładu własnego do projektów.
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Z ofertą wystąpiła tylko jedna organizacja - Polskie Towarzystwo Turystyczno –
Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej, któremu zrealizowało zadanie pod tytułem:
Organizacja cyklicznych imprez turystyczno-krajoznawczych PTTK, w ramach
którego odbyły się dwa działania:
1) Złaz Rodzinny „Tato, Mamo Baw się z nami- Rodzinne wędrowanie”
2) 42 Rajd Turystyczny „Braniewska Jesień”,
1. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do dnia 29 października 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania: planowany: 9.990,00 zł rzeczywisty: 10.020,29 zł.
4. Dotacja w kwocie: 3.000,00 zł.
Miejsce realizacji zadania: Teren Powiatu Braniewskiego. W ramach zadania
zorganizowano dwie imprezy turystyczne: Złaz Rodzinny „Tato, Mamo Baw się z
nami- Rodzinne wędrowanie” i 42 Rajd Turystyczny „Braniewska Jesień”, jako imprezy
promujące powiat braniewski. Podczas trwania imprez podjęto następujące działania:
Udział w imprezie wzięło ok. 350 osób, które zapoznano z historią regionu i przyrodą
regionu. W ramach akcji Rok turystyki rodzinnej wzięło udział ok. 50 rodzin. Wiek
uczestników kształtował się w przedziale od 4 do 90 lat.

Zadania w zakresie pomocy społecznej

5.1. Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej
Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny w Braniewie zrealizował zadanie pod
nazwą: Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej.
1. Termin realizacji zadania: się od 13 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r..
2. Całkowity koszt zadania: planowany: 18.200,00 zł., rzeczywisty: 14.877,91 zł.
3. Dotacja otrzymana w kwocie: 8.000,00 zł., wydatkowana w kwocie: 6.166,45 zł.
Niewykorzystaną kwotę dotacji, czyli 1.833,55 zł. Podmiot zwrócił na konto
Starostwa Powiatowego w Braniewie w dniu 9 stycznia 2012 r.
Miejsce realizacji zadania: Braniewo, podopieczni z terenu Powiatu Braniewskiego.
W ramach realizacji zadania udzielono skuteczną pomoc kobietom i dzieciom
znajdującym się w sytuacjach zagrożenia spowodowanego przeżywanym kryzysem
rodzinnym, osobistym, egzystencjonalnym lub losowym. Podopieczni Punktu
Interwencji Kryzysowej otrzymali schronienie, wyżywienie, pomoc psychologiczną,
pedagogiczną i socjalną. Zadanie to realizowane jest od wielu lat. W roku 2011 objęto
pomocą 6 osób (3 kobiety i 3 dzieci), to jest o 26 mniej niż
w roku ubiegłym. Placówka przez cały rok stała w gotowości do przyjęcia nowych
potrzebujących. Zakładane założenia programowo – organizacyjne zostały
zrealizowane. Optymistyczne jest to, że z roku na rok maleje liczba potrzebujących.
Zauważalny jest wzrost umiejętności samodzielnego rozwiązywanie konfliktów na
gruncie rodzinny i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
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5.2. Działania wspierające aktywność osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
WInRON z Braniewa zrealizowało zadania pod tytułem: „Festyn integracyjny”.
1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15 września 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania: planowany: 3.650,00 zł., rzeczywisty: 3.833,69 zł.
3. Dotacja w kwocie: 1.280,00 zł.
Miejsce realizacji zadania: Braniewo. Celem zadania było zintegrowanie osób
niepełnosprawnych i osób zdrowych. Członkowie stowarzyszenia, to osoby
niepełnosprawne, które brały czynny udział w organizowaniu i przygotowaniu festynu.
Festyn składał się z kilku elementów były to występy muzyczne zespołów z terenu
Powiatu Braniewskiego, konkursy sportowe i zręcznościowe, pokaz walk Wikingów,
a także kiermasz ciast upieczonych przez członków stowarzyszenia. Festyn zakończył
się ogniskiem integracyjnym. W organizację festynu włączyły się inne organizacje
pozarządowe z terenu powiatu. Festyn był imprezą otwartą, wzięło w nim udział ok.
350 osób.

Drugim zrealizowanym projektem w tym zakresie był projekt Polskiego Związku
Niewidomych, Okręg Warmińsko – Mazurski, koło w Braniewie pod tytułem:
Wciąż aktywni.
1. Termin realizacji zadania: od dnia 15 lipca 2011 r. do dnia 30 października 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania: planowany: 4.290,00 zł., rzeczywisty: 4.517,64 zł.
3. Dotacja w kwocie: 1.250,00 zł.
Miejsce realizacji zadania: Teren Powiatu Braniewskiego. Celem zadania było
zintegrowanie osób niepełnosprawnych niewidomych i słabowidzących z osobami
zdrowymi. W całym zadaniu udział wzięły 173. Przy organizacji zadania
stowarzyszenie współpracowało z organizacjami pozarządowymi i instytucjami
z terenu Powiatu Braniewskiego między innymi z Kołami Gospodyń wiejskich i
ośrodkami kultury. W ramach zadania zorganizowany był rajd pieszy, w którym udział
wzięło ok. 40 osób, w trakcie rajdu odbyły się liczne konkursy. Następnym elementem
zadania były zorganizowane 3 spotkania z psychologiem, które odbywały się w
Starostwie Powiatowym w Braniewie i w Urzędzie Miasta w Braniewie. W spotkaniach
wzięło udział 31 osób. Odbyło się 12 godzin wizażu – udział wzięło 30 osób. Kolejnym
elementem były warsztaty rękodzielnictwa prowadzone na wsiach przez
wolontariuszy. Kolejnym etapem zadania było włączenie się w organizację Forum
Organizacji Pozarządowych, gdzie zaprezentowano wystawę prac artystycznych.
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Zadanie w zakresie promocji i ochrony zdrowia

6.1 Działania na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, między innymi
promocji krwiodawstwa.
To zadanie zlecono do realizacji Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi WarmińskoMazurskiemu Zarządowi Okręgowemu w Olsztynie, a jednostką bezpośrednio
bezpośrednio wykonującą działania był Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
„Kropelka” w Braniewie, ul. Kościuszki 10.
1. Nazwa zadania:
2. Tytuł zadania: „Kropla Życia.
3. Termin realizacji zadania: od 1 czerwca do dnia 10 grudnia 2011 r.
4. Całkowity koszt zadania planowany: 2.500,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące
pięćset).
5. Dotacja w kwocie: 2.000,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące).
Miejsce realizacji zadania: Teren Powiatu Braniewskiego. W ramach realizacji
zadania zorganizowano prelekcje dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych
propagująca honorowe krwiodawstwo i dawstwo szpiku kostnego (500 osób).
Zorganizowano także 15 akcji poboru krwi. Pozyskano 0k. 100 młodych honorowych
dawców krwi. W wyniku realizacji zadania młodzież poznała rolę i znaczenie
krwiodawstwa dla zdrowia i ratowania życia ludzkiego. Nastąpił wzrost świadomości i
wrażliwości i chęci pomocy innym. Zakładane założenia programowo – organizacyjne
zostały zrealizowane w pełni.

6.2 Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między
innymi: kształtowanie postaw zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie
uzależnieniom
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko – Mazurska, Hufiec
Braniewo zrealizował zadanie pod tytułem: Zdrowy Styl Życia.
1. Termin realizacji zadania: od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 31 października 2011 r.
2. Całkowity koszt zadania planowany: 3.000,00 zł., rzeczywisty: 3.094,20 zł.
3. Dotacja w kwocie: 1.500,00 zł.
Miejsce realizacji zadania: Braniewo, oraz baza biwakowa we Fromborku.
Uczestnikami zadania były dzieci i młodzież z terenu Powiatu Braniewskiego
(Braniewo, Pieniężno, Frombork, Szyleny). Łączna ilość osób 130 osób. W ramach
realizacji zadania zorganizowano Zlot pod hasłem „Zdrowy styl życia”, w ramach
którego odbył się turniej piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat,
zabawy i gry sportowe, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Ponadto przez cały
okres trwania zadania organizowane były spotkania z pielęgniarką, kosmetyczką,
dietetykiem, ratownikiem medycznym. W wyniku jego realizacji dzieci i młodzież
szkolna poznały podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
uczestnicy poznali zasady zdrowego trybu życia, a także zasady zdrowego odżywiania
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i inne. Zakładane założenia programowo – organizacyjne zostały zrealizowane w
pełni. W trakcie zlotu najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody, a wszyscy znaczki
okolicznościowe i gorący posiłek.

Zadanie w zakresie administracji publicznej

7.1.

Działalność
wspomagająca
technicznie,
szkoleniowo
i informacyjnie organizacje pozarządowe, w tym, w szczególności
działania ukierunkowane na pozyskanie środków pozabudżetowych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta, zrealizowało zadanie pod
tytułem: Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych.
1. Miejsce realizacji zadania: teren Powiatu Braniewskiego.
2. Kwota dotacji: 25.200,00 zł.
I transza została udzielona w wysokości: 15.200,00 zł.
II transza w wysokości: 10.000,00 zł. udzielona została po rozliczeniu
i zatwierdzeniu w dniu 12.10.2011 r. pierwszej transzy.
3. Termin realizacji zadania: się od 17 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r..
W ramach realizacji zadania organizacje otrzymywały wsparcie doradcze,
informacyjne i techniczne. Podejmowano wszelkie działania w celu podniesienia
profesjonalizmu organizacji.
• W lipcu założona została strona internetowa COP,
• Odbyło się 9 ośmiogodzinnych szkoleń z tematyki pisania projektów, diagnozy
potrzeb i podejmowania działań na rzecz społeczności,
• Odbyło się 7 spotkań informacyjnych w poszczególnych gminach.
• 3 września odbyła się konferencja w ramach Forum Organizacji Pozarządowych
(udział wzięło 600 osób)
• W siedzibie COP odbyło się 337 godzin dyżuru doradczego,
• wypracowano 28 projektów.
Zakładane założenia programowo – organizacyjne zostały zrealizowane.
5. Wykonanie planu

Zadania zlecane w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Konkursy ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego wyłoniły najlepsze projekty,
które otrzymały dofinansowanie w trybie otwartych konkursów ofert, Poniższa tabela
obrazuje relacje kwoty zaplanowanej w budżecie na realizację zadań/kwoty
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wydatkowanej/kwoty pozostałe, czyli nie wykorzystane w ramach zlecania zadań
publicznych organizacjom pozarządowym i Podmiotom uprawnionym:

Kwota

1.1

1.2
1.3

1.4

2.1

3.1
3.2

3.3

4.1
4.2

4.3

Kwota

Nazwa zadania
zaplanowana wydatkowana
Zadania w zakresie oświaty
i wychowania:
16.500,00 zł. 10.500,00 zł.
Działania edukacyjne, wychowawcze na
rzecz dzieci i młodzieży między innymi:
rozwój twórczego myślenia, kształtowanie
postaw tolerancji rasowej, etnicznej,
religijnej.
3.000,00 zł.
2.000,00 zł.
Działania edukacyjne, wychowawcze na
rzecz dzieci i młodzieży między innymi:
kształtowanie postaw patriotycznych,
pielęgnowanie polskości.
2.500,00 zł.
2.500,00 zł.
Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży
6.000,00 zł.
6.000,00
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie oświaty i wychowania z udziałem
funduszy zewnętrznych
5.000,00 zł.
0,00
Zadania w zakresie ochrony środowiska
i ekologii:
2.500,00 zł.
2.500,00 zł.
Działania wpływające na rozwój
świadomości ekologicznej poprzez
organizowanie imprez okolicznościowych.
2.500,00 zł.
2.500,00 zł.
Zadania w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego:
35.000,00 zł. 10.258,00 zł.
Działania wspierające walory kulturowe,
wielonarodowościowe na terenie Powiatu
Braniewskiego.
5.000,00 zł.
4.850,00 zł.
Działania wspierające imprezy kulturalne,
prezentujące różne gatunki twórczości.
15.000,00 zł.
5.408,00 zł.
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego z udziałem funduszy
zewnętrznych
15.000,00 zł.
0,00 zł.
Zadania w zakresie kultury fizycznej,
sportu i turystyki:
22.000,00 zł. 14.700,00 zł.
Organizacja imprez sportoworekreacyjnych.
7.000,00 zł.
6.700,00 zł.
Działania wpływające na rozwój turystyki i
krajoznawstwa.
5.000,00 zł.
5.000,00 zł.
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki
z udziałem funduszy zewnętrznych
10.000,00 zł.
3.000,00 zł.

Pozostałe
środki
6.000,00zł.

1.000,00 zł.

0,00 zł
0,00 zł

5.000,00 zł.
0,00 zł.

0,00 zł.
24.742,00 zł.

150,00 zł.
9.592,00 zł.

15.000,00 zł.
7.300,00 zł.
300,00 zł.
0,00 zł.

7.000,00 zł.
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Zadania w zakresie pomocy społecznej :
Prowadzenie punktu interwencji
kryzysowej.
5.1

25.800,00 zł.

10.800,00 zł.

15.000,00 zł.

8.000,00 zł.

8.000,00 zł.

0,00 zł.

5.000,00 zł.

0,00 zł.

5.000,00 zł.

2.800,00 zł.

2.800,00 zł.

0,00 zł.

10.000,00 zł.

0,00 zł.

10.000,00 zł.

15.000,00 zł.

3.500,00 zł.

11.500,00 zł.

2.000,00 zł.

2.000,00 zł.

0,00 zł.

3.000,00 zł.

1.500,00 zł.

1.500,00 zł.

10.000,00 zł.

0,00 zł.

10.000,00 zł.

25.200,00 zł.

25.200,00 zł.

0,00 zł.

Działania na rzecz rodziny i rodzicielstwa
zastępczego.
5.2

Działania wspierające aktywność osób
niepełnosprawnych
5.3

Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie pomocy społecznej z udziałem
5.4 funduszy zewnętrznych
Zadania w zakresie promocji i ochrony
zdrowia:
Działania na rzecz zdrowia, profilaktyki
zdrowotnej, między innymi promocji
krwiodawstwa.
6.1

Działania edukacyjne, wychowawcze na
rzecz dzieci i młodzieży między innymi:
kształtowanie postaw zdrowego trybu życia,
6.2 przeciwdziałanie uzależnieniom.
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie promocji i ochrony zdrowia z
6.3 udziałem funduszy zewnętrznych
Zadania w zakresie administracji
publicznej:
Działalność wspomagająca technicznie,
szkoleniowo i informacyjnie organizacje
pozarządowe, w tym, w szczególności
działania ukierunkowane na pozyskanie
7.1 środków pozabudżetowych
Ogółem:

25.200,00 zł. 25.200,00 zł.
0,00 zł.
142.000,00
77.458,00 zł. 64.542,00 zł.
zł.

Część IV
Forum Organizacji Pozarządowych
Jednym z zaplanowanych na 2011 rok działań było zorganizowanie Forum Organizacji
Pozarządowych, na które w budżecie przeznaczono kwotę: 5.000 zł.
1. Mając na uwadze zapis art. 4 ust. 1 punkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym, który mówi o współpracy i działalności na rzecz
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organizacji pozarządowych oraz podmiotów Powiat Braniewski stara się aktywnie
współpracować z organizacjami pozarządowymi. Opracowany i przyjęty przez
Radę Powiatu Braniewskiego Program Współpracy zakłada, jako jedną z form
współpracy promowanie przez Starostwo Powiatowe w Braniewie działalności
organizacji pozarządowych i podmiotów działających na rzecz pożytku publicznego,
udzielanie pomocy w tworzeniu ich dobrego wizerunku, a także realizację
i współudział w przygotowaniu szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń
w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji.
2. Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się w dniu 3 września 2011 roku
w Płoskini podczas dożynek powiatowych.
3. Jednym z wydarzeń, w trakcie forum było rozstrzygnięcie konkursu na
najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego, na który Zarząd
Powiatu Braniewskiego w uchwale Nr 60/11 z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie
organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową
Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”. Załącznikiem do uchwały
był regulamin konkursu, w oparciu o który Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu
3 sierpnia 2011 roku przyjął uchwałę w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu
oceny wniosków zgłoszeniowych i wyłonienia zwycięzców w Powiatowym konkursie
na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą:
„Aktywni i skuteczni”.
4. Celem tego konkursu było między innymi uhonorowanie najaktywniejszych
organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Braniewskiego za działalność
społeczną w 2010 r. oraz promocja najciekawszych inicjatyw.
5. Do konkursu zgłosiło się 5 organizacji pozarządowych, w związku z tym w dniu
25 sierpnia 2011r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się posiedzenie
Kapituły, która w sporządzonym protokole przedstawiła opinie o każdym
ze zgłoszeniowych wniosków.
6. Rozstrzygnięcie konkursu Zarząd Powiatu Braniewskiego dokonał uchwałą Nr
87/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia Powiatowego
konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod
nazwą „Aktywni i skuteczni”.
7. W ramach Konkursu przyznano nagrody rzeczowe dla 3 laureatów oraz 2
wyróżnienia.
8. W trakcie Forum podziękowano także reprezentantom organizacji pozarządowych
za pracę w Komisjach Konkursowych wręczając pamiątkowe statuetki.
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Część V
Monitoring Programu
1. Monitoring Programu prowadzony był w oparciu o zapisy w Programie współpracy
Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego na 2011 rok.
2. Prowadzona była kontrola wykonywanych zadań, zleconych do realizacji
organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym. Obejmowała swoim
zasięgiem kontrolę bieżącą sposobu wykonywania zadania. Kontrolę
przeprowadzał pracownik Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu realizacji
projektu, który zajmował się sprawdzeniem czy wszystko przebiega zgodnie z
planem oraz czy realizowane są działania wymagane umową w losowo wybranych
wydarzeniach.
3. Rozliczanie zadań nastąpiło po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego
i finansowego przez organizację lub Podmiot realizujący zadanie.
4. Zdecydowana większość składanych końcowych sprawozdań merytorycznych
i finansowych wymagała pewnych formalnych korekt.
5. Ponadto na monitoring składało się szereg działań polegających na analizie danych
zawartych w ofertach składanych do otwartych konkursów ofert między innymi:
1) ilość wniosków składanych do Zarządu Powiatu w obrębie poszczególnych
zakresów,
2) analiza celów priorytetowych, realizowanych zadań, stanowiących miarę
zapotrzebowania społecznego na dane działanie,
3) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych w tym wolontariuszy,
4) analiza liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,
8. Dokonano także ocenę efektywności realizowanych projektów w odniesieniu do
wysokości środków budżetowych, przeznaczonych na realizacje Programu
Współpracy.

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2012 ROK

Realizując Program Współpracy podjęto także dokumenty, które miały na celu
usystematyzowanie prac w roku następnym, w tym celu podjęto następujące uchwały:
Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w
sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.
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Uchwała Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2012 rok.

PODSUMOWANIE

Współpraca Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi
odbywała się na wielu płaszczyznach, począwszy od wspólnego ustalania programu
współpracy, uzgodnienia kształtu listy zadań priorytetowych poprzez realizację zadań,
do momentu oceny Programu. Współpracę tę można ocenić pozytywnie. Wszelkie
podjęte działania ze strony Starostwa Powiatowego w Braniewie, realizowane we
współpracy z III sektorem przyniosły efekt zadowalający. Począwszy od udziału
organizacji pozarządowych w organizowanych przez Powiat świętach narodowych np.
3 maja, 11 listopada, wizytach zagranicznych gości, imprezach kulturalnych np.
dożynki powiatowe, a także w wielu innych dziedzinach współpraca układała się
bardzo dobrze. Organizacje swoją obecność zaznaczały wyraźnie poprzez realizację
statutowych zadań własnych, przy wsparciu finansowym Powiatu. Wspólna realizacja
zadań przyniosła szybkie i skuteczne reagowanie na problemy społeczne oraz
angażowanie w nie osób bezpośrednio stykających się z nimi. Organizacje były także
inicjatorami oraz uczestnikami zadań, które patronatem objął Starosta Braniewski.
Wszystkie te działania stworzyły sytuację większej elastyczności współpracy
i kreatywności w podejściu do problemów, których dotyczy współpraca.

Sporządziła Helena Janczarek,
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