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 2012 r.

BRANIEWO 2013

Ilekroć w sprawozdaniu jest mowa o:
1) “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.),
2) „Programie” – rozumie się przez to Program 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 r.
3) „Powiecie” - rozumie się przez to Powiat Braniewski,
4) “Radzie” – rozumie się przez to Radę Powiatu Braniewskiego,
5) “Zarządzie” – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Braniewskiego.
6) „organizacjach pozarządowych lub sektorze pozarządowym” - rozumie się przez to
organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku publicznego,
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.),
7) "środkach publicznych" – rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt. 2
ustawy 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.),
8) „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e i art.
221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
9) „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11
ust. 2 oraz art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
10) "małych zleceniach” – rozumie się przez to zlecanie realizacji zadań publicznych
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie określonym w art. 19 a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
11) „inicjatywie lokalnej” - rozumie się przez to formę współpracy Powiatu
Braniewskiego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania
publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
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WSTĘP
Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok
współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z art. 5a
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Zarząd nie później niż do 30 kwietnia każdego roku, zobowiązany jest
przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.
W niniejszym sprawozdaniu ujęte zostały informacje będące odzwierciedleniem
mierników efektywności przyjętych w rozdziale IX Programu, mówiącym o sposobie
jego oceny w szczególności:
otwarte konkursy ofert (ilość ogłoszonych, ilość rozstrzygniętych),
ilość ofert złożonych w ramach otwartych konkursów,
rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert (ilość zawartych umów, kwota dotacji),
środki finansowe zaangażowane przez organizacje pozarządowe w realizację
zadań publicznych na rzecz mieszkańców Powiatu,
5) liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe
i Powiat,
6) stopień zgodności realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań
publicznych z priorytetami przyjętymi w Programie,
7) szkolenia dla organizacji pozarządowych,
8) inicjatywa lokalna (liczba złożonych wniosków, ilość zawartych umów),
9) liczby umów rozwiązanych lub unieważnionych z uwzględnieniem inicjatyw
lokalnych,
10) współpraca pozafinansowa.
1)
2)
3)
4)

Szczegółowy zakres współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi
został opisany w dalszej części sprawozdania z podziałem na współpracę
pozafinansową i finansową.
Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.
realizowany był w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. na
podstawie uchwały Nr XII/131/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada
2011 roku.

Część I
Sprawozdanie merytoryczne z 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 za 2012 r.
1. W celu określenia czytelnych podstaw wzajemnych relacji pomiędzy organami
władzy publicznej a organizacjami i Podmiotami, co roku uchwalany jest Roczny
Program, który jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej.
Stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot
i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne
realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Braniewskiego lub na rzecz
jego mieszkańców.
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2. Prace nad powstaniem Programu rozpoczęły się w połowie 2011 roku. Starosta
Braniewski zaprosił przedstawicieli sektora pozarządowego do przedstawienia
swoich propozycji priorytetowych zadań publicznych (w ramach konsultacji
społecznych) z założeniem, że zostaną uwzględnione w uchwale w sprawie
Rocznego Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z Organizacjami
Pozarządowymi na 2012 rok.
3. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem, określonym
w uchwale Nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010
roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych
w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
działających na terenie Powiatu Braniewskiego i na podstawie uchwały Nr 82/11
Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 sierpnia 2011 roku 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”, która szczegółowo reguluje przeprowadzenie
konsultacji w danym przedmiocie.
4. Konsultacje odbyły się w dniach od 1 do 20 września 2011 roku, oraz w dniach
od 7 - 14 listopada 2011 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji
pozarządowych na temat projektu 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”.
5. Projekt Programu, podlegający niniejszym konsultacjom, wraz z ogłoszeniem
o konsultacjach i formularzami do zgłaszania opinii i uwag był udostępniony
zainteresowanym podmiotom na stronie BIP Powiatu Braniewskiego, na stronie
internetowej Powiatu Braniewskiego: www.powiat-braniewo.pl w zakładce
,,organizacje pozarządowe”, udostępniony był także (do wglądu) w Starostwie
Powiatowym w Braniewie w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce
przeprowadzenia konsultacji.
6. Zainteresowane organizacje pozarządowe otrzymały możliwość przekazania swoich
opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście oraz za pośrednictwem
sondażu internetowego.
7. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji do Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Promocji Powiatu wpłynęły 3 anonimowo wypełnione formularze
konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na rok 2012,
w których podano propozycje kontynuacji 9 zadań cyklicznych oraz 5 formularzy
podpisanych: Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży w Braniewie, Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WInRON w Braniewie,
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka” w Braniewie, Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta w Wilczętach, Stowarzyszenie „Wystarczy
chcieć Łoźnik” w Łoźniku, zawierające propozycję 5 zadań priorytetowych, które
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organizacje zamierzały realizować we współpracy z Powiatem Braniewskim.
Pozostałe organizacje nie zgłaszały uwag do konsultowanego projektu.
8. Zgłoszone projekty organizacji pozarządowych były brane pod uwagę i analizowane
podczas planowania zakresu działań. Po wstępnym opracowaniu projekt uchwały
w sprawie Rocznego Programu na 2012 rok został przekazany podmiotom
pozarządowym, w tym Braniewskiej Powiatowej Radzie Organizacji Pozarządowych
do konsultacji. Po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi,
a także na podstawie informacji uzyskanych z wydziałów merytorycznych,
przygotowano projekt uchwały.
9. Na podstawie wskazanej uchwały określony został również tryb powoływania
Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje
pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Powiat Braniewski otwartych konkursów
ofert.
10. Zgodnie z uchwałą w skład każdej komisji konkursowych
weszły: osoby
reprezentujące samorząd powiatowy, oraz osoby wskazane przez organizacje
pozarządowe, działające w sferze pożytku publicznego z wyłączeniem osób
z organizacji pozarządowych, biorących udział w konkursie.
11. Zarząd założył, że Komisje Konkursowe będą 7 osobowe, w tym 4 osoby
z administracji publicznej i 3 osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.
12. W celu wyłonienia reprezentantów sektora pozarządowego do Komisji
Konkursowej Zarząd Powiatu Braniewskiego w stosownej uchwale ogłasił nabór na
członków Komisji Konkursowych.
13. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu po upływie terminu składania
ofert, określonym w uchwale Zarządu przedstawił Zarządowi Powiatu
Braniewskiego listę kandydatów na członków Komisji do reprezentowania
organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych, biorąc pod
uwagę wybraną przez kandydata tematykę (zakres zadania) zadeklarowaną
w formularzu zgłoszenia a także przedstawił listę kandydatów na członków Komisji
Konkursowych, reprezentujących organ administracji publicznej spośród
pracowników Starostwa Powiatowego w Braniewie, kierowników jednostek
organizacyjnych i wyznaczonych przez nich osób, biorąc pod uwagę tematykę
konkursową, fachowość i doświadczenie kandydata.
14. Z uwagi na to, że do prac w Komisjach Konkursowych organizacje pozarządowe
zgłosiły nie wystarczającą liczbę kandydatów Zarząd powołał Komisje w 5
osobowym składzie do opiniowania ofert w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
w zakresie ochrony środowiska i ekologii i w zakresie oświaty i wychowania, w 6
osobowym składzie do opiniowania ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu, w 7
osobowym składzie do opiniowania ofert na zadania w zakresie pomocy społecznej,
w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego oraz na zadania na rzecz organizacji pozarządowych.
15. W celu usprawnienia współpracy, a w szczególności pracy powołanych Komisji
Konkursowych przyjęto uchwałą Zarządu regulamin prac Komisji Konkursowych.
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16. Wszystkie te działania miały na celu realizację głównego celu określonego
w Programie, którym była poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu, poprzez
pełniejsze zaspakajanie ich potrzeb, budowanie partnerstwa pomiędzy
administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz stworzenie warunków
do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców.
17. Cel główny realizowany był poprzez cele szczegółowe:
1) kształtowanie demokratycznego ładu w środowisku lokalnym,
2) zwiększenie udziału mieszkańców Powiatu w rozwiązywaniu lokalnych
problemów poprzez stworzenie warunków dla powstania inicjatyw,
3) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
w Powiecie,
4) realizacja zadań własnych Powiatu we współpracy z sektorem pozarządowym,
5) wzmocnienie potencjału Podmiotów,
6) wspieranie Podmiotów w realizacji ważnych celów społecznych,
7) wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
8) integracja Podmiotów realizujących zadania publiczne,
9) prezentacja dorobku Podmiotów i promowanie ich osiągnięć.
18. Zarówno cel główny, jak i cele szczegółowe były realizowane z poszanowaniem
zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji oraz jawności. W roku 2012 skupiono się także na sukcesywnym
poprawianiu jakości współpracy oraz sposobach realizacji zadań. Poszczególne
cele szczegółowe różnią się bardzo w zakresie ich realizacji w odniesieniu do
ilości i rodzaju podejmowanych działań.
19. Program, o którym mowa powyżej w znacznym stopniu ułatwił współpracę
i dialog Powiatu z organizacjami pozarządowymi. W realizacji Programu
Współpracy ze strony 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 organizacjami
pozarządowymi, 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
pozarządowych.
20. Współpraca pomiędzy Powiatem Braniewskim a Podmiotami Programu w 2012r.
realizowana była w formie finansowej i pozafinansowej.
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1) Formy finansowe opierały się na zlecaniu organizacjom
do realizacji zadań własnych Powiatu Braniewskiego poprzez:

pozarządowym

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,
b) oferowane było także 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) pozafinansowe formy wsparcia, które w szczególności obejmowały następujące
działania:
a) utworzono wspólne zespoły o charakterze doradczym (Komisje Konkursowe),
b) konsultowano i uzgadniano z organizacjami
publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy,

pozarządowymi

listę

zadań

c) udzielano pomocy merytorycznej, technicznej w pozyskiwaniu środków finansowych
na realizację zadań publicznych z innych źródeł,
d) czyniono starania o prawidłowy przepływ informacji o planowanych kierunkach
działalności, które odbywało się poprzez: publikowanie ważnych informacji na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz wywieszanie na
tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie,
e) 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 sprzęt
techniczny np. ekran, mikrofony,
f) użyczano lub wynajmowano na preferencyjnych warunkach lokale dla organizacji
pozarządowych na prowadzenie ich działalności statutowej – Stowarzyszenie
PASARGA z Wilcząt prowadziło w roku 2012 Powiatowe Centrum Organizacji
Pozarządowych w udostępnionych pomieszczeniach w budynku Starostwa
Powiatowego w Braniewie,
g) wspólnie zrealizowano konferencję tzw. Forum Organizacji Pozarządowych, której
celem było popularyzowanie działalności organizacji i współpracy z samorządami,
h) udostępniano materiały związane ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji
zadań publicznych, na które Podmioty uzyskały dotację z Powiatu (herb, flaga
Powiatu),
i) udostępniano herb i flagę Powiatu organizacjom pozarządowym i podmiotom
w celu promocji zadań publicznych, które Starosta Braniewski obejmował
Honorowym Patronatem,
j) Starostwo Powiatowe w Braniewie udostępniło stronę internetową do promowania
działalności organizacji, w celu pomocy w tworzeniu ich dobrego wizerunku.
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21. Wsparcie organizacji pozarządowych – akcja 1%. W 2012 r. Starosta Braniewski
wystąpił z apelem - prośbą do mieszkańców Powiatu Braniewskiego
o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku
publicznego.
22. Organizacjom aplikującym o środki ze źródeł innych niż budżet Powiatu udzielano
pomocy merytorycznej i doradczej.
23. Pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu przeprowadzili
szkolenia dla organizacji na temat: „Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, jako źródło prawa normującego sposób zlecania zadań
publicznych” oraz „Rozliczanie zleconego zadania publicznego i konsekwencje
uchybień”.
24. Z uwagi na duże zapotrzebowanie w tym zakresie szkoleń i doradztwa 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 następujące samorządy
gminne tj. Gmina Braniewo, Gmina Frombork, Gmina Lelkowo, Gmina Miasto
Braniewo, Gmina Płoskinia, Gmina Pieniężno. Było to już czwarte 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)

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 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie
polegało w głównej mierze na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym
i informacyjnym organizacji pozarządowych, w tym, w szczególności działania
ukierunkowane na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Zadanie to zostało zlecone
do realizacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta, przy wsparciu
w kwocie: 21.600 zł.
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25. Inicjatywa lokalna. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2010r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w art. 19c ust. 1, jako jedną z form współpracy
mieszkańców z samorządem wprowadziła realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z art. 19b ust. 1 mieszkańcy jednostki
samorządu terytorialnego (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji
pozarządowych) mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego
do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce
zamieszkania (siedzibę).
W związku z tym Rada Powiatu Braniewskiego w dniu 11 czerwca 2012
roku przyjęła uchwałę Nr XIX/208/12 w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
poddany był konsultacjom społecznym. Na tę formę współpracy Powiatu
Braniewskiego z mieszkańcami Rada Powiatu Braniewskiego przeznaczyła kwotę
5.000zł. Niestety na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.
26. Obszary i priorytetowe zadania publiczne Powiatu Braniewskiego.
W roku 2012 współpraca Powiatu Braniewskiego z organizacjami
pozarządowymi 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 Programie na rok
2012 przyjęła następujące zadania do realizacji.
„1. Zadania w zakresie oświaty i wychowania:
1. Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między
innymi:
rozwój
twórczego
myślenia,
kształtowanie
społeczeństwa
obywatelskiego oraz świadomego korzystania z zasad demokracji w życiu ich
społeczności.
2. Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między
innymi: kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie polskości.
3. Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży.
4. Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie oświaty i wychowania
z udziałem funduszy zewnętrznych.
2. Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:
1. Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej i ochronę
środowiska poprzez organizowanie konkursów, prelekcji, spotkań oraz imprez
okolicznościowych.
3. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
1. Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe na terenie
Powiatu Braniewskiego, integracja mniejszości narodowych.
2. Wspieranie przedsięwzięć promujących kulturę, sztukę oraz amatorski ruch
artystyczny.
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3. Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego z udziałem funduszy zewnętrznych.
4. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacja międzynarodowych, krajowych i lokalnych imprez sportowych.
2. Wspieranie imprez sportowych, popularyzujących sport wodny.
3. Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu
z udziałem funduszy zewnętrznych.
5. Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
1. Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących turystykę i krajoznawstwo.
2. Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki z udziałem
funduszy zewnętrznych.
6. Zadania w zakresie pomocy społecznej:
1. Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej.
2. Działania wspierające aktywność osób niepełnosprawnych.
7. Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
1. Działania na rzecz zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, między innymi promocji
krwiodawstwa.
2. Działania na rzecz kształtowania postaw zdrowego trybu życia,
przeciwdziałania uzależnieniom.
8. Zadania na rzecz organizacji pozarządowych:
1. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie
organizacje pozarządowe, w tym, w szczególności działania ukierunkowane na
pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
9. Wieloletnie zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w tym:
1. Utworzenie i prowadzenie 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.
Termin realizacji zadania: od 01.09.2011 r. do 28. 02.2013 r.
2. Prowadzenie
całodobowej
placówki
opiekuńczo-wychowawczej
typu
socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia, z terenu Powiatu
Braniewskiego.
Termin realizacji zadania: 01.09.2011 r. do 31.08.2016 r.
3. Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób
dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.
Termin realizacji zadania: 7.10.2009 r. do 31.11.2014 r.
4. Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania
w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
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Termin realizacji zadania: 20.04.2010 r. do 31.03.2015 r.

Część II
Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatu Braniewskiego zlecanych
do realizacji organizacjom pozarządowym w 2012 r.
Plan finansowy na 2012 r. był zgodny z celami priorytetowymi w obrębie
poszczególnych obszarów współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami
pozarządowymi. Środki finansowe na realizację programu zostały zaplanowane
w uchwale budżetowej na 2012r. i przedstawiały się następująco:
1. Wysokość środków planowanych przez Powiat na realizację niniejszego Programu
wynosiła łącznie: 1.290.266 zł.
2. Podział środków, o których mowa w ust. 1 przedstawiała się następująco:
1) otwarty konkurs ofert: 142.000,00 zł., z tego 20.000,00 zł. do dyspozycji Zarządu
na małe zlecenia.
2) Zadania wieloletnie z pomocy społecznej: 1.133.266,00 zł.
1) inicjatywa lokalna: 10.000,00 zł.
1) forum organizacji pozarządowych, szkolenia, spotkania, konferencje, konkursy:
5.000,00 zł.
Szczegółowy plan finansowy do udzielania dotacji na zadania własne powiatu
zlecane do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie
działających w celu osiągnięcia zysku w 2012 roku
Rozdział Paragraf
1

2

80195

2360

80195

2360

80195

2360

80195

2360

90095

2360

Nazwa zadania

Kwota dotacji

3

4

Zadania w zakresie oświaty
i wychowania:
Działania edukacyjne, wychowawcze na
rzecz dzieci i młodzieży między innymi:
rozwój twórczego myślenia, kształtowanie
społeczeństwa obywatelskiego oraz
świadomego korzystania z zasad
demokracji w życiu ich społeczności,
Działania edukacyjne, wychowawcze na
rzecz dzieci i młodzieży między innymi:
kształtowanie postaw patriotycznych,
pielęgnowanie polskości.
Działania edukacyjne i wychowawcze na
rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie oświaty i wychowania z udziałem
funduszy zewnętrznych.
Zadania w zakresie ochrony środowiska
i ekologii:
Działania wpływające na rozwój
świadomości ekologicznej i ochronę
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19.500,00

10.000,00

2.500,00

4.000,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00

środowiska poprzez organizowanie
konkursów, prelekcji, spotkań oraz imprez
okolicznościowych.
Zadania w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego:

92195

2360

92195

2360

92195

2360

92695

2360

92695

2360

92695

2360

63095

2360

63095

2360

85220

2360

85295

2360

85195

85195

2360

2360

Działania wspierające walory kulturowe,
wielonarodowościowe na terenie Powiatu
Braniewskiego, integracja mniejszości
narodowych.
Wspieranie przedsięwzięć promujących
kulturę, sztukę oraz amatorski ruch
artystyczny.
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego z udziałem funduszy
zewnętrznych
Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu:

46.800,00

16.000,00

27.800,00

3.000,00

22.000,00

Organizacja międzynarodowych, krajowych,
lokalnych imprez sportowych
Wspieranie imprez sportowych,
popularyzujących sport wodny
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie kultury fizycznej i sportu z
udziałem funduszy zewnętrznych
Zadania w zakresie turystyki
i krajoznawstwa:
Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących
turystykę i krajoznawstwo.
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego
w zakresie turystyki z udziałem funduszy
zewnętrznych.
Zadania w zakresie pomocy społecznej:

10.000,00

Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej.
Działania wspierające aktywność osób
niepełnosprawnych
Zadania w zakresie promocji i ochrony
zdrowia:

8.000

Działania na rzecz zdrowia, profilaktyki
zdrowotnej, między innymi promocji
krwiodawstwa.
Działania na rzecz kształtowania postaw
zdrowego trybu życia, przeciwdziałania
uzależnieniom.
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9.000,00
3.000,00
8.000,00
6.000,00
2.000,00
13.000,00

5.000
5.000,00

2.000,00

3.000,00

Zadania na rzecz organizacji
pozarządowych

25200

2360

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

25.200,00

25.200,00

142.000,00

Ogółem:

W ciągu roku z uwagi na potrzeby Powiatu budżet na realizację programu ulegał
modyfikacji w poszczególnych rozdziałach.

OTWARTE KONKURSY OFERT
1. Zgodnie z przepisami ustawy 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 organizacje pozarządowe, prowadzące
działalność pożytku publicznego tj. organizacje pozarządowe, także kościelne, oraz
podmioty wymienione w cytowanej wyżej ustawie, (jeżeli ich cele statutowe
obejmowały prowadzenie działalności pożytku publicznego).
2. Pierwszy konkurs ogłoszono w dniu 2 lutego 2012 r. uchwałą Nr 119/12 Zarządu
Powiatu Braniewskiego 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 na 2012 rok. Konkurs 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.
3. Rodzaj zadania wraz z wysokością wsparcia finansowego przeznaczonego
na jego realizację:
Nr
zadania

Nazwa zadania

Kwota
dotacji

Zadania w zakresie oświaty
i wychowania:

1.1

Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
między innymi: rozwój twórczego myślenia, kształtowanie
społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomego korzystania z
zasad demokracji w życiu ich społeczności.

10.000,00

1.2

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

2.500,00
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1.3

Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży.

4.000,00

Zadania w zakresie ochrony środowiska
i ekologii:
2.1

Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej
i ochronę środowiska poprzez organizowanie konkursów,
prelekcji, spotkań oraz imprez okolicznościowych.

2.500,00

Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego:

3.1

Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe
na terenie Powiatu Braniewskiego, integracja mniejszości
narodowych.

16.000,00

3.2

Wspieranie przedsięwzięć promujących kulturę, sztukę oraz
amatorski ruch artystyczny.

27.800,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu:
4.1

Organizacja międzynarodowych, krajowych i lokalnych imprez
sportowych.

10.000,00

4.2

Wspieranie imprez sportowych, popularyzujących sport wodny.

9.000,00

Zadania w zakresie turystyki
i krajoznawstwa:
5.1

Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących turystykę
i krajoznawstwo.

6.000,00

Zadania w zakresie pomocy społecznej :
6.1

Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej.

8.000

6.2

Działania wspierające aktywność osób niepełnosprawnych.

5.000

Zadania w zakresie promocji
i ochrony zdrowia:
7.1

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

2.000,00

7.2

Działania na rzecz kształtowania postaw zdrowego trybu życia,
przeciwdziałania uzależnieniom.

3.000,00

4. Rada Powiatu Braniewskiego przeznaczyła kwotę 105.800,00 zł. na dofinansowanie
w/w zadania.
5. Oferty przyjmowano do dnia 27 lutego 2012 r.

14

6. Konkursy przeprowadzone zostały w dniu 30 marca i 2 kwietnia 2012 r. Komisje
Konkursowe do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert powołane zostały
uchwałą Nr 135/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 marca 2012 roku.
7. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji zaplanowane były w uchwale
budżetowej i uchwale Rady Powiatu Braniewskiego Nr XII/131/11 z dnia 30
listopada 2011 r.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.

PRZEBIEG KONKURSÓW
1. W dniu 30 marca 2012 r. odbyły się konkursy na następujące zadania:
1) zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
2) zadania w zakresie pomocy społecznej,
3) zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii
4) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia
Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu
Nazwa
L
Tytuł zadania
Termin
Koszt zadania
organizacji/Podmiotu
p
wykonania
Kwota na zadanie
Działania na Rzecz kształtowania postaw zdrowego trybu
3.000,życia, przeciwdziałania uzależnieniom
1

ZHP Chorągiew
Warm. – Maz.
Hufiec Braniewo

Każdy się dowie, ze
najważniejsze jest
zdrowie

1 sierpnia
31
października

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

3.000,1.500,300,1.200,-

2

Stowarzyszenie
na Rzecz
Młodzieży w
Braniewie

Jeden tysiąc, dwa
tysiące czyli jak
oddychać w stresie

1
października
21 grudnia

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

3.535,2.635,300,600,-

Działania na rzecz ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, między innymi
promocji krwiodawstwa
- przeznaczona kwota: 2.000,- zł.
- Ilość zgłoszonych ofert – 0.
Działania na rzecz kształtowanie postaw zdrowego trybu życia, przeciwdziałania
uzależnieniom
- przeznaczona kwota: 3.000,- zł.
- Ilość zgłoszonych ofert – 2,
- Ilość zarekomendowanych ofert – 2.

15

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie pomocy społecznej
Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu
Tytuł zadania
Termin
wykonania
Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
Lp

Nazwa
organizacji/Podmiotu

Koszty zadania
Kwota na zadanie

8.000,Katolicki
Prowadzenie Punktu
10.03.2012
Ośrodek
interwencji Kryzysowej 31.12.2012
Wsparcia Dla
Dzieci i
Młodzieży
Działania wspierające aktywność osób niepełnosprawnych

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

1.

Polski Związek
Niewidomych
Braniewo

Integracja
powrotem do
społeczeństwa

2.

Stowarzyszenie
Zdrowa Rodzina w
Pieniężnie

Serca Otwarte
10 czerwca
10 lipca
Muzyką- festiwal
integracyjny osób
niepełnosprawnych

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

1.

17.200,8.000,900,8.300,-

Kwota na zadanie

5.000,00
6 maja
30
października

7.360,3.430,1.540,2.390,5.200,2.950,650,1.600,-

Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
-

przeznaczona kwota dotacji: 8.000zł.
ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 1,
ilość ofert przyjętych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego – 1.

Działania wspierające aktywność osób niepełnosprawnych
- przeznaczona kwota dotacji: 5.000zł.
- ilość zgłoszonych ofert – 2,
- ilość zarekomendowanych ofert – 2.
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii
Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu
L
Tytuł zadania
Termin
p
wykonania
Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej
i ochronę środowiska poprzez organizowanie konkursów,
prelekcji, spotkań oraz imprez okolicznościowych.
Powiatowy Zarząd Ligi
Olimpiada
10 maja
Obrony Kraju Braniewo z ekologiczna „z
20 lipca
siedzibą w Pieniężnie
przyrodą za pan
brat”
Nazwa
organizacji/Podmiotu

Koszt zadania
Kwota na zadanie

2.500,Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

3.040,1.850,590,600,-

Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej i ochronę
środowiska poprzez organizowanie konkursów, prelekcji, spotkań oraz imprez
okolicznościowych
- przeznaczona kwota dotacji: 2.500zł.
- ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 1,
- ilość ofert zarekomendowanych – 1.
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Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu
Nazwa
L
Tytuł zadania
Termin
organizacji/Podmiotu
p
wykonania
Organizacja międzynarodowych, krajowych i lokalnych
imprez sportowych.

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

4.400,3.200,200,1.000,5.000,3.500,500,2.000,-

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

2.300,1.500,300,500,2.250,1.650,100,500,4.548,2.970,378,80,1.200,-

1 kwietnia
30 listopada

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

1.900,1.900,0,540,-

1 lipca
30 sierpnia

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

6.047,2.847,200,3.000,2.980,2.200,0,780,-

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

8.750,4.350,400,4.000,-

Stowarzyszenie
Przyjaciół Radziejewa

Radziejewski Turniej
Sportowy

Klub Sportowy Zalew
Frombork

Mistrzostwa EuropyFrombork 2012 w piłce
nożnej druzyn
amatorskich (drużyn 6osob.)
Dzień dziecka –
impreza na orientację

16 marca
27 maja

Sport- źródłem
pozytywnej energii”

1 czerwca
30 lipca

Klub Sportowy
„Wałsza Pieniężno”

Mistrzostwa
Powiatowe w
Pieniężnie w tenisie
ziemnym kobiet i
mężczyzn
Braniewski Uczniowski Organizacja imprez
Klub Sportowy
sportowych dla
„Budowlanka”
mieszkańców powiatu
braniewskiego na
obiekcie Orlik-2012
przy ul. Wiejskiej
w Braniewie
w roku 2012
Stowarzyszenie
Sportowy zawrót głowy
LACRIMOSA
W Braniewie
Powiatowy Zarząd Ligi
Obrony Kraju z
siedzibą w Pieniężnie

Powiatowy Turniej
Strzelectwa
Sportowego o Puchar
Starosty
Braniewskiego
Stowarzyszenie Opieki Uprawiaj SportPaliatywnosprawdzaj się w
Hospicyjnej i
zawodach
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10.000,4.960,2.000,2.820,-

V otwarte Mistrzostwa
Braniewa w Judo
dzieci „tatami cup”

Stowarzyszenie
„Patronimia Sawity”

Kwota na zadanie
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

Stowarzyszenie
sportowe Tatami

ZHP Chorągiew
Warm. – Maz. Hufiec
Braniewo

Koszt zadania

27
października
28
października
1 czerwca
30 sierpnia

1 maja
31 lipca

1 czerwca
31 sierpnia

1 kwietnia
31 maja

1 czerwca
30
października

długotrwale
unieruchomionych
Pomocna Dłoń
w Braniewie
Wspieranie imprez sportowych, popularyzujących sport
wodny.
Polskie Towarzystwo
Wspieranie imprez
Od podpisania
Turystycznosportowych,
umowy
Krajoznawcze Oddział popularyzujących
31 października
Ziemi Elblaskiej
sport wodnyorganizacja
cyklicznych imprez
wodnych PTTK:
żeglarskich i
kajakowych

Kwota na zadanie
9.000,00
Całkowity 22.492,Z dotacji
9.000,Własny
12.100,Osobowy
1.392,-

Organizacja międzynarodowych, krajowych i lokalnych imprez sportowych.
-

przeznaczona kwota dotacji: 10.000zł.
ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 10,
ilość ofert zarekomendowanych – 6,
ilość ofert nierekomendowanych - 4.

Wspieranie imprez sportowych, popularyzujących sport wodny.
-

przeznaczona kwota dotacji: 9.000zł.
ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 1,
ilość ofert zarekomendowanych – 1.

2. W dniu 2 kwietnia 2012 r. odbyły się konkursy na następujące zadania:
1) zadania w zakresie oświaty i wychowania,
2) zadania w zakresie turystyki i kulturoznawstwa,
3) zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie oświaty i wychowania
Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu
Nazwa
L
Tytuł zadania
Termin
organizacji/Podmiotu
p
wykonania
Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i
młodzieży między innymi: rozwój twórczego myślenia,
kształtowanie
społeczeństwa
obywatelskiego
oraz
świadomego korzystania z zasad demokracji w życiu ich
społeczności.
Stowarzyszeniem na
Rzecz Młodzieży w
Braniewie

„A TO MY
młodzi”

9 lipca
28 września

ZHP – Chorągiew
Warmińsko - Mazurska
Hufiec Braniewo

Warmia –
odkrywanie
naszej

1 czerwca
30 września
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Koszt zadania
Kwota na
Zadanie
10.000,00
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny

13.848,10.000,248,3.600,10.000,8.000,1.000,-

tożsamości –
nieobozowa
akcja letnia
Radość dzielona
podwójną
radością

Kolegium Zakonu Pijarów
Elbląg

Zostawmy ślad

Stowarzyszenie
Patronimia Sawity

Osobowy

1.luty
31 grudnia
1 maja
30 lipca

Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci
i młodzieży między innymi: kształtowanie postaw
patriotycznych, pielęgnowanie polskości.
Powiatowy Zarząd Ligi
Obrony Kraju z siedzibą
w Pieniężnie

Festiwal
18 września
30 listopada
Piosenki
Patriotycznej i
wojskowej
Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Bezpiecznie żyj!

Stowarzyszenie „Vita
Vas” Pakosze

2 kwietnia
28 września

1.000,-

Całkowity
10.750,Z dotacji
2.600,Własny
7.650,Osobowy
500,Całkowity
3.550,Z dotacji
2.750,Własny
100,Osobowy
700,Kwota na zadanie
2.500,00

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

3.500,2.100,700,700,-

Kwota na zadanie
4.000,00
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

6.256,2.936,200,3.120,-

Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między innymi:
rozwój twórczego myślenia, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
oraz świadomego korzystania z zasad demokracji w życiu ich społeczności.
-

przeznaczona kwota dotacji: 10.000zł.
ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 4,
ilość ofert zarekomendowanych – 3,
ilość ofert nierekomendowanych – 1.

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

przeznaczona kwota dotacji: 2.500zł.
ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 1,
ilość ofert zarekomendowanych – 1.

Działania edukacyjne
i młodzieży.
-

i

wychowawcze

przeznaczona kwota dotacji: 4.000zł.
ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 1,
ilość ofert nierekomendowanych - 1.
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na

rzecz

bezpieczeństwa

dzieci

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu
Tytuł zadania Termin
wykonania
Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących
turystykę i krajoznawstwo.
Nazwa organizacji/Podmiotu

L
p
5.1
1

Stowarzyszenie edukacja i
rozwój

Warmińskie
wędrówki

1 maja
30 września

2

Stowarzyszenie na Rzecz
Młodzieży w Braniewie

Pojedź z
nami
rowerami

23 kwietnia
29 czerwca

3

ZHP Chorągiew Warm. –
Maz. Hufiec Braniewo

19 marca
31 maja

4

Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
Ziemi Elbląskiej

XX
Wiosenny
Rajd Pieszy
Boryna i
Wszędobyls
ki- Poznaj
swój region
Organizacja
cyklicznych
imprez
turystycznokrajoznawcz
ych PTTK

Od
podpisania
umowy
30 listopada

Koszt zadania
Kwota na
zadanie

6.000,00

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

8.900,5.900,0,3.000,4.444,3.444,0,1.000,3.500,1.000,1.000,1.500,-

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

22.458,6.000,12.648,3.810,-

Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących turystykę i krajoznawstwo.
-

przeznaczona kwota dotacji: 6.000zł.
ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 4,
ilość ofert zarekomendowanych – 2,
ilość ofert nie rekomendowanych - 2.
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego

Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu
L
Tytuł zadania
Termin
p
wykonania
Działania wspierające walory kulturowe,
wielonarodowościowe na terenie Powiatu Braniewskiego,
integracja mniejszości narodowych.
Związek Ukraińców w
Ukraińskie Barwy 1 września
Polsce z Elbląga
Pogranicza
30 listopada
Nazwa
organizacji/Podmiotu

Stowarzyszenie „Przy
Granicy” z Żelaznej Góry

Festyn Kulturowy
„Historia Starego
Domu”
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1 maja
30 września

Koszt zadania
Kwota na zadanie
16.000,00
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

15.650,6.950,7.500,1.200,13.940,11.440,500,2.000,-

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Kwota na
zadanie
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

9.690,4.740,950,4.000,7.025,4.135,700,2.190,27.800,00

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

16.050,12.600,250,3.200,21.680,17.200,3.850,630,-

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy
Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

2.000,1.500,300,200,16.630,9.180,5.300,2.150,2.688,2.008,200,480,6.530,4.300,0,2.230,-

1 czerwca
30
października

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

4.400,1.500,980,1.920,-

15 czerwca
30 września

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

3.350,2.600,400,350,-

Fundacja im. Mikołaja
Kopernika we Fromborku

Ocalić od
zapomnienia.
Frombork 2012

15 kwietnia
30 grudnia

Stowarzyszenie Zdrowa
Rodzina

Muzyczna
Majówka
Seniorów 2012

10 maja
10 czerwca

Wspieranie przedsięwzięć promujących kulturę, sztukę oraz
amatorski ruch artystyczny.
Stowarzyszenie Edukacja i Z kulturą na ty
1 maja
Rozwój z Piotrowca
30 grudnia
Stowarzyszenie
„Wystarczy chcieć” Łoźnik
Związek Ukraińców w
Polsce Zarząd w Elblągu

25 kwietnia
30 czerwca
Zajęcia
muzyczneDziecięcy Zespół
Ukraińskiej
pieśni
„Czornobrywki”
Piechotą do pasji

1 kwietnia
30 listopada

Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze Oddział
Ziemi Elbląskiej
ZHP Chorągiew Warm. –
Maz. Hufiec Braniewo

Organizacja
plenerów
malarskich

Od podpisania
umowy
30 września

Stowarzyszenie Kalos
Kagathos Pięknym i
Dobrym

Projekt MetroMusical Szkolny

15 marca
20 czerwca

Stowarzyszenie Przyjaciół
Kajnit

Pacynkiskarpetkowe
stwory

16 kwietnia
20 lipca

Lokalna grupa działania
„Partnerstwo dla Warmii”

Człowieku nie
nudź się! Spędź
czas twórczo i
aktywnie!
Seniorzy
amatorzy z
Pieniężna
integrują się ze
światem
Pokochaj folklor

1 maja
30 czerwca

Stowarzyszenie na Rzecz
Młodzieży

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy z
siedzibą w Braniewie
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy z

2 kwietnia
8 lipca

Festiwal Piosenki 1 maja
Rozdziawa 2012 30 czerwca
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16.270,16.270,10.600,10.600,5.550,2.050,200,3.300,3.350,2.000,1.350,-

siedzibą w Braniewie
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy z
siedzibą w Braniewie

Powiatowy
przegląd
zespołów
śpiewaczych „od
przedszkola do
seniora”

15 maja
15 lipca

Całkowity
Z dotacji
Własny
Osobowy

8.495,6.585,100,1.810,-

Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe na terenie
Powiatu Braniewskiego, integracja mniejszości narodowych.
-

przeznaczona kwota dotacji:16.000zł.
ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 4,
ilość ofert zarekomendowanych – 3,
ilość ofert nie spełniających kryteriów oceny formalnej – 1.

Wspieranie przedsięwzięć promujących kulturę, sztukę oraz amatorski ruch
artystyczny.
-

przeznaczona kwota dotacji:27.800zł.
ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 12,
ilość ofert zarekomendowanych – 6,
ilość ofert nie rekomendowanych – 6.

OTWARTY KONKURS OFERT Z UDZIAŁEM FUNDUSZY
ZEWNĘTRZNYCH
1. Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 2 lutego 2012 roku przyjął uchwałę
Nr 120/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
Powiatu Braniewskiego na 2012 rok z udziałem funduszy zewnętrznych i uzyskanie
dotacji celowej 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 pokrycie wkładu własnego do projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
2. Założeniem konkursu było wspieranie (w formie dotacji celowej) przedsięwzięć
i projektów, realizowanych w roku 2012, na które organizacje pozarządowe
i podmioty działające w sferze pożytku publicznego pozyskają lub pozyskały środki
finansowe z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych na pokrycie
wkładu własnego projektu. Celem realizacji tych zadań miało być działanie na rzecz
Powiatu Braniewskiego i jego mieszkańców.
3. Rodzaj zadania wraz z wysokością wsparcia finansowego przeznaczonego
na jego realizację:
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Nr
zadania

1.4

3.3

4.3

5.2

Nazwa zadania
Zadania w zakresie oświaty i wychowania:
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie
oświaty i wychowania z udziałem funduszy zewnętrznych
Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego:
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z udziałem
funduszy zewnętrznych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie
kultury fizycznej i sportu z udziałem funduszy
zewnętrznych
Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie
turystyki i krajoznawstwa z udziałem funduszy
zewnętrznych
Ogółem:

Kwota dotacji

3.000,00 zł.

3.000,00 zł.

3.000,00 zł.

2.000,00 zł.
11.000,00 zł.

4.Powiat Braniewski przeznaczył kwotę 11.000,00 zł. na dofinansowanie w/w zadań.
Otwarte konkursy ogłaszane były do dnia 15 września 2012 r.
Na w/w konkursy wpłynęły dwie oferty:
1) Stowarzyszenia PASARGA z siedzibą w Wilczętach na zadanie w zakresie
oświaty i wychowania. W wyniku analizy dokumentacji Komisja Konkursowa
stwierdziła błędy formalne (finansowe) które uniemożliwiły weryfikację zadania
publicznego,
2) PTTK – Oddział Ziemi Elbląskiej, ul. Krótka 5, Elbląg na zadanie w zakresie
turystyki i krajoznawstwa. Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie
turystyki i krajoznawstwa z udziałem funduszy zewnętrznych. Rozwój turystyki –
Odnowienie i modernizacja Transgranicznego Szlaku Rowerowego R-64. Na
posiedzeniu Komisji Konkursowej ze względu na błędy formalne i braki w ofercie
nie została poddana ocenie merytorycznej.

DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE ART. 19 a USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
1. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Braniewskiego Nr XII/131/11 z dnia 30 listopada
2011 r. 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 z planu
finansowego wynika, że do kwoty 20.000zł. Zarząd Powiatu może rozdysponować
środki w formie małych zleceń.
2. W roku 2012 Towarzystwo Miłośników Braniewa w dniu 20.04.2012 r. złożyło na
podstawie art. 12 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ofertę realizacji zadania
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publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą:
Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe na terenie Powiatu
Braniewskiego,
integracja
mniejszości
narodowych,
tytuł
projektu
„NAPOLEONIADA”.
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży w Braniewie w dniu 20.04.2012 r. złożyło na
podstawie art. 12 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ofertę realizacji zadania
publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą:
Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe na terenie Powiatu
Braniewskiego, integracja mniejszości narodowych, tytuł projektu „Wspólnie
świętujemy i bawimy się”.
4. Zarząd Powiatu Braniewskiego po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami uznał
celowość realizacji zadania publicznego. W związku z tym zgodnie z w/w ustawą
podał do publicznej wiadomości w/w oferty realizacji zadania publicznego
umieszczając je (w całości) na okres 7 dni w BIP, a także na stronie internetowej
i na tablicy ogłoszeń w urzędzie i przed urzędem.
5. Z planu finansowego na 2012 rok wynika, że do kwoty 20 000 zł. Zarząd Powiatu
może rozdysponować środki w formie małych grantów. W związku z powyższym
Zarząd Powiatu przyznał dofinansowanie na realizację w/w zadania.
6. W dniu 2 maja 2012 roku Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zlecenia
realizacji zadania publicznego Powiatu Braniewskiego Stowarzyszeniu Na Rzecz
Młodzieży w Braniewie z siedzibą w Braniewie, ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo,
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: pod nazwą: Działania
wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe
na terenie Powiatu
Braniewskiego, integracja mniejszości narodowych, tytuł zadania: „Wspólnie
świętujemy i bawimy się”
7. W dniu 8 maja 2012 roku Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zlecenia
realizacji zadania publicznego Powiatu Braniewskiego Towarzystwu Miłośników
Braniewa z siedzibą w Braniewie, ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo, w zakresie
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: pod nazwą: Działania wspierające
walory kulturowe, wielonarodowościowe na terenie Powiatu Braniewskiego,
integracja mniejszości narodowych, tytuł zadania: „NAPOLEONIADA”.

WYKAZ UMÓW ZAWARTYCH W 2012 r.
Lp

Nazwa
Organizacji

Nazwa zadania

Tytuł
zadania

Kwota
dotacji

Termi
n
wyko
nania

4.000,-zł.
(słownie
złotych:
cztery
tysiące),

9.07 28.09.
2012r.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania:
1/2012.
OW
26.04.
2012

Stowarzyszeniem na
Rzecz Młodzieży
w Braniewie

Działania edukacyjne,
wychowawcze na rzecz
dzieci i młodzieży
między innymi: rozwój
twórczego myślenia,
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„A TO
młodzi”

MY

.

2/2012.
OW
26.04.
2012

3/2012.
OW
26.04.
2012

4/2012.
OW
26.04.
2012

ZHP – Chorągiew
Warmińsko –
Mazurska
Hufiec Braniewo,
z siedzibą
w Braniewie

Stowarzyszenie
Patronimia Sawity,
z siedzibą
w Sawitach

Powiatowy Zarząd
Ligi Obrony Kraju
Braniewo
z siedzibą w
Pieniężnie,
ul Sienkiewicza 4

kształtowanie
społeczeństwa
obywatelskiego oraz
świadomego korzystania
z zasad demokracji
w życiu ich
społeczności.
Działania edukacyjne,
wychowawcze na rzecz
dzieci i młodzieży
między innymi: rozwój
twórczego myślenia,
kształtowanie
społeczeństwa
obywatelskiego oraz
świadomego korzystania
z zasad demokracji
w życiu ich
społeczności.
Działania edukacyjne,
wychowawcze na rzecz
dzieci i młodzieży
między innymi: rozwój
twórczego myślenia,
kształtowanie
społeczeństwa
obywatelskiego oraz
świadomego korzystania
z zasad demokracji
w życiu ich
społeczności.
Działania edukacyjne,
wychowawcze na rzecz
dzieci i młodzieży
między innymi:
kształtowanie postaw
patriotycznych,
pielęgnowanie
polskości.

Warmia
–
odkrywanie
tożsamości –
nie obozowa
akcja letnia

4.000zł.
(słownie
złotych:
cztery
tysiące).

1.06 30.09.
2012r.

„Zostawmy
ślad”

2.000zł.
(słownie
złotych: dwa
tysiące).

1.05 30.07.
2012r.

Festiwal
Piosenki
Patriotycznej
i wojskowej

2.100zł.
(słownie
złotych: dwa
tysiące sto).

18.09 30.11.
2012r.

Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:
1/2012.
ŚE
26.04.
2012

Powiatowy Zarząd
Ligi Obrony Kraju
Braniewo z siedzibą
w Pieniężnie,
ul. Sienkiewicza 4,
14-520 Pieniężno

Działania wpływające
na rozwój świadomości
ekologicznej i ochronę
środowiska poprzez
organizowanie
konkursów, prelekcji,
spotkań oraz imprez
okolicznościowych

Olimpiada
ekologiczna
„Z przyrodą
za pan brat”

1.850zł.
(słownie
złotych:
jeden tysiąc
osiemset
pięćdziesiąt).

10.0520.07.
2012r.

Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
1/2012.
DN
26.04.
2012

Fundacja
im. Mikołaja
Kopernika
we Fromborku,
ul. Młynarska 5a

Działania wspierające
walory kulturowe,
wielonarodowościowe
na terenie Powiatu
Braniewskiego,
integracja mniejszości
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Ocalić od
zapomnienia.
Frombork

4.000zł.
(słownie
złotych:
cztery
tysiące),

26.0430.12.
2012r.

2/2012.
DN
26.04.
2012

3/2012.
DN
26.04.
2012
4/2012.
DN
26.04.
2012
5/2012.
DN
26.04.
2012
6/2012.
DN
26.04.
2012
7/2012.
DN
26.04.
2012
8/2012.
DN
26.04.
2012

9/2012.
DN

Stowarzyszenie
Zdrowa Rodzina z
siedzibą
w Pieniężnie,
ul. Sienkiewicza 2

Stowarzyszenie
„Wystarczy chcieć”
Łoźnik, Gm.
Pieniężno
Stowarzyszenie na
Rzecz Młodzieży,
z siedzibą
w Braniewie,
ul. Wiejska 2
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
Oddział Ziemi
Elbląskiej,
ul. Krótka 5 Elbląg
Związek Harcerstwa
Polskiego,
Chorągiew Warm. –
Maz. Hufiec
Braniewo, ul. Armii
Krajowej 9
Lokalna grupa
działania
„Partnerstwo dla
Warmii”, z siedz.
w Pieniężnie,
ul. Generalska 8
Polski Związek
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów Zarząd
Rejonowy
w Braniewie
Stowarzyszenie Na
Rzecz Młodzieży
w Braniewie

2.05.
2012

10/2012
.DN
8.05.
2012

11/2012
.DN
30.05.
2012

Związek Ukraińców
w Polsce, Zarząd
Oddziału w Elbląga,
ul. Grunwaldzka 31

Towarzystwo
Miłośników Braniewa

narodowych.
Działania wspierające
walory kulturowe,
wielonarodowościowe
na terenie Powiatu
Braniewskiego,
integracja mniejszości
narodowych.
Wspieranie
przedsięwzięć
promujących kulturę,
sztukę oraz amatorski
ruch artystyczny.
Wspieranie
przedsięwzięć
promujących kulturę,
sztukę oraz amatorski
ruch artystyczny
Wspieranie
przedsięwzięć
promujących kulturę,
sztukę oraz amatorski
ruch artystyczny

Muzyczna
Majówka
Seniorów
2012

1.500zł.
(słownie
złotych:
tysiąc
pięćset)

10.0510.06.
2012r.

Szukając
pasji –
odkrywamy
talenty,

1.000zł.
(słownie
złotych:
jeden tysiąc),

26.0503.06.
2012r.

Piechotą do
pasji.

8.000zł.
(słownie
złotych:
osiem
tysięcy),
12.000zł.
(słownie
złotych:
dwanaście
tysięcy),

09.0531.10.
2012r.

Organizacja
plenerów
malarskich

26.0430.09.
2012r.

Wspieranie
przedsięwzięć
promujących kulturę,
sztukę oraz amatorski
ruch artystyczny

Festiwal
Piosenki
Rozdziawa
2012,

1.000zł.
(słownie
złotych:
jeden tysiąc),

01.0530.06.
2012r.

Wspieranie
przedsięwzięć
promujących kulturę,
sztukę oraz amatorski
ruch artystyczny

Człowieku
nie nudź się!
Spędź czas
twórczo i
aktywnie,

2.000zł.
(słownie
złotych: dwa
tysiące),

05.0530.06.
2012r.

Wspieranie
przedsięwzięć
promujących kulturę,
sztukę oraz amatorski
ruch artystyczny

Powiatowy
przegląd
zespołów
śpiewaczych
„od
przedszkola
do seniora
„Wspólnie
świętujemy
i bawimy się”

3.800zł.
(słownie
złotych: trzy
tysiące
osiemset).

15.0515.07.
2012r.

6.765zł.
(słownie
złotych:
sześć tysięcy
siedemset
sześćdziesiąt
pięć),
6.950zł.
(słownie
złotych:
sześć tysięcy
dziewięćset
pięćdziesiąt)

02.05.
25.05.
2012r.

Działania wspierające
walory kulturowe,
wielonarodowościowe
na terenie Powiatu
Braniewskiego,
integracja mniejszości
narodowych.
Działania wspierające
walory kulturowe,
wielonarodowościowe
na terenie Powiatu
Braniewskiego,
integracja mniejszości
narodowych.
Działania wspierające
walory kulturowe,
wielonarodowościowe
na terenie Powiatu
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Ukraińskie
Barwy
Pogranicza,

„NAPOLEON
IADA”

4.835zł.
(słownie
złotych:
cztery

01.0930.11.
2012r.

30.05.
30.06.
2012r.

Braniewskiego,
integracja mniejszości
narodowych.

tysiące
osiemset
trzydzieści
pięć)

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
1/2012.
KF
26.04.
2012
2/2012.
KF
26.04.
2012

3/2012.
KF
26.04.
2012

4/2012.
KF
26.04.
2012

5/2012.
KF
26.04.
2012

6/2012.
KF
26.04.
2012

7/2012.
KF
26.04.
2012

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Warmińsko –
Mazurska Hufiec
Braniewo
Klub Sportowy
„Wałsza”
z siedzibą
w Pieniężnie,
ul. Braniewska 1

Organizacja
międzynarodowych,
krajowych i lokalnych
imprez sportowych:

Dzień
dziecka –
impreza na
orientację

1.500zł.
(słownie
złotych:
jeden tysiąc
pięćset),
1.000zł.
(słownie
złotych:
jeden tysiąc),

01.0531.07.
2012r.

Organizacja
międzynarodowych,
krajowych i lokalnych
imprez sportowych

Mistrzostwa
Powiatowe w
Pieniężnie w
tenisie
ziemnym
kobiet
i mężczyzn

Braniewski
Uczniowski Klub
Sportowy
„Budowlanka”

Organizacja
międzynarodowych,
krajowych i lokalnych
imprez sportowych

Organizacja
imprez
sportowych
dla
mieszkańców
Powiatu
Braniewskieg
o na obiekcie
Orlik 2012
Sportowy
zawrót głowy

1.900zł.
(słownie
złotych:
jeden tysiąc
dziewięćset),

26.04.
30.11.
2012r.

Stowarzyszenie
LACRIMOSA
z siedzibą
w Braniewie

Organizacja
międzynarodowych,
krajowych i lokalnych
imprez sportowych

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

Rozwią
zanie
umowy
za
porozu
mienie
m
stron

Powiatowy Zarząd
Ligi Obrony Kraju
Braniewo
z siedzibą
w Pieniężnie

Organizacja
międzynarodowych,
krajowych i lokalnych
imprez sportowych

Powiatowy
Turniej
Strzelectwa
Sportowego
o Puchar
Starosty
Braniewskie
go

1.650zł.
(jeden tysiąc
sześćset
pięćdziesiąt),

30.04.
30.06.
2012r.

Stowarzyszenie
Opieki Paliatywno –
Hospicyjnej
i długotrwale
unieruchomionych
Pomocna Dłoń
w Braniewie
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
Oddział Ziemi
Elbląskiej

Organizacja
międzynarodowych,
krajowych i lokalnych
imprez sportowych

Uprawiaj
sport –
sprawdzaj
się w
zawodach,

2.450zł.
(słownie
złotych: dwa
tysiące
czterysta
pięćdziesiąt

01.06.
30.10.
2012r.

Wspieranie imprez
sportowych,
popularyzujących sport
wodny.

organizacja
cyklicznych
imprez
wodnych
PTTK:
żeglarskich
i kajakowych,

9.000zł.
(słownie
złotych:
dziewięć
tysięcy).

26.04.
31.10.
2012r.
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01.06.
31.08.
2012r.

Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
2/2012.
TK
26.04.
2012
1/2012.
TK
20.04.
2012

Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
Oddział Ziemi
Elbląskiej,
ul. Krótka 5, Elbląg
ZHP Hufiec
Braniewo Związku
Harcerstwa
Polskiego

Wspieranie
przedsięwzięć
popularyzujących
turystykę i
krajoznawstwo
Wspieranie
przedsięwzięć
popularyzujących
turystykę i
krajoznawstwo

Organizacja
cyklicznych
imprez
turystycznokrajoznawczy
ch PTTK,
XX Wiosenny
Rajd Pieszy
Boryna i
Wszędobylsk
i- Poznaj
swój region

4.500zł.
(słownie
złotych:
cztery
tysiące
pięćset),
1.500,00 zł.
(słownie
złotych:
jeden tysiąc
pięćset).

26.04.
30.11.
2012r.

20.04.
31.05.
2012r.

Zadania w zakresie pomocy społecznej:
3/2012.
PS
26.04.
2012

1/2012.
PS
26.04.
2012
2/2012.
PS
26.04.
2012

Katolicki Ośrodek
Wsparcia Dla Dzieci
i Młodzieży, ul. Bł.
Reginy Protmann 4,
prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr
Świętej Katarzyny
w Braniewie

Prowadzenie Punktu
Interwencji Kryzysowej

Prowadzenie
Punktu
Interwencji
Kryzysowej

8.000zł.
(słownie
złotych:
osiem
tysięcy).

30.04.
31.12.
2012r.

Polski Związek
Niewidomych, Okręg
WarmińskoMazurski,
Z dopiskiem koło w
Braniewie
Stowarzyszenie
Zdrowa Rodzina z
siedzibą w
Pieniężnie, ul.
Sienkiewicza 2

Działania wspierające
aktywność osób
niepełnosprawnych

Integracja
powrotem do
społeczeństw
a,

2.500zł.
(słownie
złotych: dwa
tysiące
pięćset),

30.04.
30.10.
2012r.

Działania wspierające
aktywność osób
niepełnosprawnych

Serca
Otwarte
Muzykąfestiwal
integracyjny
osób
niepełnospra
wnych,

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

10.06.
10.07
Aneks
zmian
a daty
10.0910.10.
2012r.

Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
1/2012.
PZ
26.04.
2012
2/2012.
PZ
26.04.
2012

Stowarzyszenie na
Rzecz Młodzieży
z siedzibą
w Braniewie,
ul. Wiejska 2

Działania na Rzecz
kształtowania postaw
zdrowego trybu życia,
przeciwdziałania
uzależnieniom

Jeden tysiąc,
dwa tysiące
czyli jak
oddychać w
stresie

2.000zł.
(słownie
złotych: dwa
tysiące),

01.10.
21.12.
2012r.

Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Warmińsko –
Mazurska Hufiec
Braniewo,
z siedzibą
w Braniewie
ul. Armii Krajowej 9

Działania na Rzecz
kształtowania postaw
zdrowego trybu życia,
przeciwdziałania
uzależnieniom

Każdy się
dowie, ze
najważniejsz
e jest
zdrowie,

1.000zł.
(słownie
złotych:
jeden tysiąc).

01.08.
31.10.
2012r.
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Zadania w zakresie współpracy z organizacjami:
1/2012.
OP

Stowarzyszenie
PASARGA w
Wilczętach

Działalność
wspomagająca

9.07.
2012

Powiatowe
Centrum
Organizacji
pozarządowy
ch

21.600
(słownie
złotych:
dwadzieścia
jeden tysięcy
sześćset )

09.07.
18.12.
2012r.

Część III
Wykonanie planu
1. Środki pozostałe do dyspozycji Zarządu po rozstrzygnięciu otwartych
konkursów ofert
Pierwszy konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego wyłonił
najlepsze projekty, które otrzymały dofinansowanie w trybie otwartych konkursów
ofert. Poniższa tabela obrazuje relacje kwoty zaplanowanej w budżecie, kwoty
wydatkowanej oraz środki wykorzystane w ramach zlecania zadań publicznych
organizacjom pozarządowym:

Kwota
dotacji

środki
wydatk środki
owane pozostałe

Zadania w zakresie oświaty
i wychowania:

16.500,-

12.100,

4.400,-

1.1

Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci
i młodzieży między innymi: rozwój twórczego
myślenia, kształtowanie społeczeństwa
obywatelskiego oraz świadomego korzystania z
zasad demokracji w życiu ich społeczności,

10.000,00

10.000,-

0,-

1.2

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

2.500,00

2.100,-

400,-

4.000,00

0,-

4.000,-

2.500,-

1.850,-

650,-

2.500,00

1.850,-

650,-

43.800,-

40.250,

3.550,-

16.000,00

12.450,-

3.550,-

Paragr
af

1.3

Nazwa zadania

Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Zadania w zakresie ochrony środowiska i
ekologii:
2.1

Działania wpływające na rozwój świadomości
ekologicznej i ochronę środowiska poprzez
organizowanie konkursów, prelekcji, spotkań oraz
imprez okolicznościowych.

Zadania w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego:
3.1

Działania wspierające walory kulturowe,
wielonarodowościowe na terenie Powiatu
Braniewskiego, integracja mniejszości narodowych.

29

3.2

Wspieranie przedsięwzięć promujących kulturę,
sztukę oraz amatorski ruch artystyczny.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu:
4.1
4.2

Organizacja międzynarodowych, krajowych,
lokalnych imprez sportowych
Wspieranie imprez sportowych, popularyzujących
sport wodny

Zadania w zakresie turystyki i
krajoznawstwa:
5.1

Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących
turystykę i krajoznawstwo.

0,-

27.800,00

27.800,-

19.000,-

19.000,

0,-

10.000,00

10.000,-

0,-

9.000,00

9.000,-

0,-

6.000,-

6.000,-

0,-

6.000,00

6.000,-

0,-

12.000,

1.000,-

Zadania w zakresie pomocy społecznej : 13.000
6.1

Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej.

8.000

8.000,-

0,-

6.2

Działania wspierające aktywność osób
niepełnosprawnych

5.000

4.000,-

1.000,-

5.000,-

3.000,-

2.000,-

Zadania w zakresie promocji i ochrony
zdrowia:
7.1

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

2.000,00

0,-

2.000,-

7.2

Działania na rzecz kształtowania postaw zdrowego
trybu życia, przeciwdziałania uzależnieniom.

3.000,00

3.000,-

0,-

Ogółem:

105,800,- 94.200,

11.600,-

2.Środki pozostałe do dyspozycji Zarządu po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert,
otwartego konkursu ofert na zadania z udziałem funduszy zewnętrznych, a także
wykonania Porozumienia z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego na realizację
wspólnego zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

1

Nazwa zadania

Planowana
kwota
dotacji

2
Zadania w zakresie oświaty i
wychowania:

3
19.500,-

środki
wydatkowane
w konkursach
ofert

4
12.100

środki
pozostałe

5

Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz
dzieci i młodzieży między innymi: rozwój
twórczego myślenia, kształtowanie społeczeństwa
1.1
obywatelskiego oraz świadomego korzystania z
zasad demokracji w życiu ich społeczności.

10.000,-

10.000,-

0,-

Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz
dzieci i młodzieży między innymi: kształtowanie
1.2
postaw patriotycznych, pielęgnowanie polskości
.
Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz
1.3 bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

2.500,-

2.100,-

400,-

4.000,-

0,-

4.000,-

30

Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie oświaty i wychowania z udziałem
1.4
funduszy zewnętrznych.

3.000,-

0,-

ochrony

2.500,-

1.850

Działania wpływające na rozwój świadomości
ekologicznej
i ochronę środowiska poprzez
2.1
organizowanie konkursów, prelekcji, spotkań oraz
imprez okolicznościowych.

2.500,-

1.850,-

Zadania w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego:

46.800,-

40.250

Działania
wspierające
walory
kulturowe,
wielonarodowościowe
na
terenie
Powiatu
3.1
Braniewskiego,
integracja
mniejszości
narodowych.
Wspieranie przedsięwzięć promujących kulturę,
3.2 sztukę oraz amatorski ruch artystyczny.

16.000,-

12.450,-

3.550,-

27.800,-

27.800,-

0,-

Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie
kultury
i
ochrony
dziedzictwa
3.3
narodowego z udziałem funduszy zewnętrznych.

3.000,-

0,-

3.000,-

Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu:

22.000,-

19.000

Zadania
w
zakresie
środowiska i ekologii:

Organizacja
międzynarodowych,
4.1 lokalnych imprez sportowych.

650,-

0,-

krajowych,

10.000,-

Wspieranie imprez sportowych, popularyzujących
4.2 sport wodny.

9.000,-

9.000,-

0,-

Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem
4.3
funduszy zewnętrznych.

3.000,-

0,-

3.000,-

turystyki

8.000,-

6.000

popularyzujących

6.000,-

6.000,-

0,-

Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie
turystyki
z
udziałem
funduszy
5.2
zewnętrznych.

2.000,-

0,-

2.000,-

13.000,-

12.000

8.000,-

8.000,-

0,-

5.000,-

4.000,-

1.000,-

Zadania
w
zakresie
i krajoznawstwa:
Wspieranie
przedsięwzieć
5.1 turystykę i krajoznawstwo.

Zadania w zakresie pomocy
społecznej :
6.1

Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej.

Działania
wspierające
6.2 niepełnosprawnych

aktywność

osób
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10.000,-

3.000,-

Zadania w zakresie promocji i ochrony
zdrowia:

5.000,-

3.000

profilaktyki
promocji

2.000,-

0,-

2.000,-

Działania na rzecz kształtowania postaw
zdrowego
trybu
życia,
przeciwdziałania
7.2
uzależnieniom.

3.000,-

3.000,-

0,-

organizacji 25.200,00

21.600,-

Działania
na
rzecz
zdrowotnej,
między
7.1
krwiodawstwa.

Zadania
na
pozarządowych:

zdrowia,
innymi

rzecz

Działalność
wspomagająca
technicznie,
szkoleniowo
i
informacyjnie
organizacje
pozarządowe, w tym, w szczególności działania
8.1
ukierunkowane
na
pozyskiwanie
środków
pozabudżetowych

OGÓŁEM:

25.200,-

142.000,-

21.600-

115.800,-

22.600,-

3.Plan – wykonanie planu. W trakcie roku 2012 szczegółowy plan finansowy do
udzielania dotacji na zadania własne Powiatu zlecane do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia
zysku ulegał zmianom pomiędzy poszczególnymi paragrafami. Celem zmian było
rzetelne i efektywne wykorzystanie środków publicznych w realizacji ważnych
zadań priorytetowych.
4. Szczegółowy plan otwierał się kwotą: 142.000,- , a zamknął kwotą: 125.900,Nazwa zadania

Planowana
kwota dotacji

Zadania w zakresie oświaty i
wychowania:

19.500,-

Plan dotacji
po
zmianach

15.100,-

Wykonanie
planu po
zmianach

12.100,-

Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz
dzieci i młodzieży między innymi: rozwój
twórczego myślenia, kształtowanie społeczeństwa
1.1
obywatelskiego oraz świadomego korzystania z
zasad demokracji w życiu ich społeczności.

10.000,-

10.000,-

10.000,-

Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz
dzieci i młodzieży między innymi: kształtowanie
1.2
postaw patriotycznych, pielęgnowanie polskości.

2.500,-

2.100,-

2.100,-

Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz
1.3 bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

4.000,-

0,-

0,-

Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie oświaty i wychowania z udziałem
1.4 funduszy zewnętrznych.

3.000,-

3.000,-

0,-
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Zadania
w
zakresie
środowiska i ekologii:

ochrony

2.500,-

1.850

1.850

Działania wpływające na rozwój świadomości
2.1 ekologicznej i ochronę środowiska poprzez
organizowanie konkursów, prelekcji, spotkań oraz
imprez okolicznościowych.

2.500,-

1850,-

1850,-

Zadania w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego:

46.800,-

54.850,-

51.850,-

Działania
wspierające
walory
kulturowe,
wielonarodowościowe
na
terenie
Powiatu
3.1
Braniewskiego,
integracja
mniejszości
narodowych.

16.000,-

24.050

24.050

27.800,-

27.800,-

27.800

3.000,-

3.000,-

0,-

22.000,-

22.000,-

19.000

10.000,-

10.000,-

3.2 Wspieranie przedsięwzięć promujących kulturę,
sztukę oraz amatorski ruch artystyczny.
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie
kultury
i
ochrony
dziedzictwa
3.3
narodowego z udziałem funduszy zewnętrznych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu:
międzynarodowych,
krajowych,
4.1 Organizacja
lokalnych imprez sportowych.
4.2 Wspieranie imprez sportowych, popularyzujących
sport wodny.
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem
4.3
funduszy zewnętrznych.

9.000,-

9.000,-

9.000,-

3.000,-

3.000,-

0,-

8.000,-

8.000,-

6.000

6.000,-

6.000,-

6.000,-

2.000,-

2.000,

0,-

13.000,-

12.000,-

12.000,-

8.000,-

8.000,-

8.000,-

osób

5.000,-

4.000,-

4.000,-

Zadania w zakresie promocji i ochrony
zdrowia:

5.000,-

3.000,-

3.000

2.000,-

0,-

0,-

Zadania w zakresie turystyki
i krajoznawstwa:
przedsięwzięć
popularyzujących
5.1 Wspieranie
turystykę i krajoznawstwo.
Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w
zakresie
turystyki
z
udziałem
funduszy
5.2
zewnętrznych.

Zadania w zakresie pomocy
społecznej :
6.1

8.500,-

Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej.

Działania
wspierające
6.2 niepełnosprawnych.

Działania
na
rzecz
zdrowotnej,
między
7.1
krwiodawstwa.

aktywność

zdrowia,
innymi

profilaktyki
promocji
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Działania na rzecz kształtowania postaw
zdrowego
trybu
życia,
przeciwdziałania
7.2
uzależnieniom.

Zadania na rzecz organizacji
pozarządowych:
Działalność
wspomagająca
technicznie,
szkoleniowo
i
informacyjnie
organizacje
pozarządowe, w tym, w szczególności działania
8.1
ukierunkowane
na
pozyskiwanie
środków
pozabudżetowych.

OGÓŁEM:

3.000,-

3.000,-

3.000

25.200,00

21.600,-

21.600

25.200,-

21.600,-

21.600

142.000,-

138.400,-

125.900,-

WIELOLETNIE ZADANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE PRZEZ
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) organy administracji rządowej i samorządowej
mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom
pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom
prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.
Jednym z zadań z zakresu zadań własnych powiatu jest zapewnienie opieki
i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.
Istnieje konieczność zlecenia tych zadań w taki sposób, aby zapewnić wszystkim
dzieciom z Powiatu Braniewskiego, które tego wymagają, opiekę i wychowanie
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Taka forma opieki zwiększa szanse na wychowanie osób umiejących radzić
sobie w dorosłym życiu i samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Ponadto
zlecenia zadań organizacji pozarządowej jest korzystna ze względów ekonomicznych.
Zapewnia optymalne wykorzystanie środków finansowych oraz oszczędne i racjonalne
ich wydatkowanie.
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,

Zawarte umowy

Rodzaj
działalnośc
i

Środki
wydatkow
ane

Umowa nr 1/RDD/2010 z
dnia 20.04.2010 w spr.
zapewnienia dzieciom z
terenu powiatu
braniewskiego opieki i
wychowania w całodobowej

Prowadzenie
placówki
opiekuńczowychowawczej
typu
rodzinnego dla

166.506,(dotacja na
utrzymanie
jednego
dziecka: od
1.01. 31.03.
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Zgromadzenie
Sióstr Świętej
Katarzyny
Dziewicy i
Męczennicy, ul.
Moniuszki 7, 14500 Braniewo

14-500 Braniewo

placówce opiekuńczowychowawczej typu
rodziinego (aktualna do
31.03.2015)

8 dzieci

2012r.:
1.699,76zł.
od 1.0431.12.
2012r.:1.746,
33zł.
miesięcznie)

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

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)

Prowadzenie
środowiskowe
go domu
samopomocy
dla 30 osób
niepełnospraw
nych z
zaburzeniami
psychicznymi
(ŚDS typu A i
B)

360.000,w tym:
dotacja na
jednego
uczestnika:
1.000,-

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

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.

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

277.777,16 zł

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
usamodzielnie
nia dla 12
dzieci w wieku
od 7 do 18 r.ż.
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Dofinansowa
nie do
pustych
miejsc :1.0528.02.2012r.
1.100zł. na
każde wolne
miejsce.

263.970,78 zł
(dotacja na
utrzymanie
jednego
dziecka: od
1.01. 31.03.
2012r.:
1.900zł. od
1.04-31.12.
2012r.:
1.953,20zł.
miesięcznie).
Dofinansowa
nie do
pustych
miejsc 1.0528.02.2012r.
1.100zł. na
każde wolne
miejsce.

Część IV
Forum Organizacji Pozarządowych
Jednym z zaplanowanych na 2012 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
organizacji pozarządowych, Powiat Braniewski stara się rzetelnie wypełniać
to zadanie. 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, współudział w przygotowaniu szkoleń,
konferencji, forum wymiany doświadczeń w celu podniesienia sprawności
funkcjonowania organizacji.
2. Forum Organizacji Pozarządowych odbyło się w dniu 11 sierpnia 2012 roku
w Pieniężnie. Czynny udział w forum wzięło 16 organizacji pozarządowych
przedstawiając swój dorobek.
3. Jednym z wydarzeń, w trakcie forum było rozstrzygnięcie konkursu
na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego, określonego
w uchwale Nr 171/12 z dnia 23 maja 2012 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 21 czerwca 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 2011 r. oraz promocja najciekawszych inicjatyw.
5. W dniu 2 lipca 2012 roku 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 179/12 z dnia 4 lipca 2012 w sprawie rozstrzygnięcia Powiatowego konkursu na
najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą
„Aktywni i skuteczni”.
I miejsce w konkursie zajął ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHRĄGIEW
WARMIŃSKO – MAZURSKA HUFIEC BRANIEWO. Nasi Harcerze podejmują się
realizacji wielu projektów, które w sposób niebanalny przyczyniają się do pozytywnych
zmian społecznych. Ich działania nastawione są głównie na dzieci i młodzież.
Organizacja ta wykazuje się bardzo dużą aktywnością na terenie całego powiatu.
Współpracują ze służbami i instytucjami w realizacji ważnych dla społeczności lokalnej
wielu zadań rozwijających najbardziej wartościowe cechy osobowości.
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II miejsce w konkursie zajęło STOWARZYSZENIE „WYSTARCZY CHCIEĆ ŁOŹNIK”.
Członkowie stowarzyszenia z Łoźnika poczynili szereg starań, by zapełnić
sensownym działaniem lukę powstałą pomiędzy działaniami administracji publicznej,
a potrzebami społecznymi. Ich działania skupiają się na poprawie warunków życia
społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz jej rozwoju, a także
organizacji życia publicznego mieszkańcom wsi poprzez szerokie działania
edukacyjne i kulturalno-oświatowe.
III miejsce dla STOWARZYESZENIA ZDROWA RODZINA Z SIEDZIBĄ
W PIENIĘŻNIE. W 2011 r. Stowarzyszenie ZDROWA RODZINA organizowało
szeroką działalność w zakresie działań integrujących osoby niepełnosprawne i osoby
starsze, osoby starsze poprzez upowszechnianie twórczości muzycznej w ramach
organizowanych festiwali. Organizacja prowadzi także szeroką działalność pomocową
dla osób szczególnie potrzebujących, angażując do swoich zadań wielu wolontariuszy
i podopiecznych.
7. W trakcie Forum podziękowano także reprezentantom organizacji pozarządowych
za pracę w Komisjach Konkursowych wręczając pamiątkowe statuetki.
Za całoroczną współpracę z Samorządem Powiatu Braniewskiego w działaniach
na rzecz rozwoju sektora pozarządowego pamiątkowe statuetki otrzymały następujące
Podmioty: Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego, Związek
Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Braniewo, Warmińskie
Stowarzyszenie Motocyklistów Warmia – Bikers w Braniewie, Stowarzyszenie Na
Rzecz Młodzieży w Braniewie oraz osoby fizyczne: Pani Józefa Łutaj, Pan Władysław
Szczepanowicz, Pan Marek Mówiński, Pani Ewelina Ślepokura.

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2013 ROK

Realizując Program Współpracy w 2012 roku podjęto także dokumenty, które miały
na celu usystematyzowanie prac w roku 2013, 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 2013”.
Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach od 25 września do
15 października 2012 roku, zgodnie z uchwałą Nr 224/12 Zarządu Powiatu
Braniewskiego z dnia 24 września 2012 roku 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 2013”.
Uchwała Nr XXIV/243/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2012 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 2013 rok.
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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.
Prowadzona była kontrola wykonywania zadań zleconych do realizacji
organizacjom pozarządowym i Podmiotom uprawnionym w losowo wybranych
wydarzeniach.
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.
Rozliczanie zadań nastąpiło po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego
i finansowego przez organizację pozarządową realizującą zadanie.
Jednakże trudna do oszacowania jest liczba odbiorów prowadzonych działań ze
względu na ich charakter. Bo jak określić liczbę uczestników wystaw, koncertów, czy
publiczności zgromadzonej na festynie kulturalnym.
Ponadto wiele działań realizowanych przez Powiat we współpracy
z organizacjami pozarządowymi ma charakter merytoryczny, nie objęty obowiązkiem
składania przez organizacje pozarządowe sprawozdań i wskazywania liczby
beneficjentów.
Organizacje w swoich działaniach statutowych 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.
Z perspektywy ostatnich lat zauważyć można, że współpraca samorządu
z organizacjami pozarządowymi znacząco wpłynęła na jakość życia mieszkańców
Powiatu.

Sporządziła: Helena Janczarek
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