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 2010 r.

BRANIEWO 2011
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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 (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz.
873).
„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.

WSTĘP

Powiat Braniewski, zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 22 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.
U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) i 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
realizował w 2010 r. współpracę z Podmiotami Programu, określonymi w cytowanej
ustawie. Program współpracy w minionym roku miał charakter roczny ale tworzony był
z perspektywą współpracy wieloletniej.

Część I
Roczny program współpracy
pozarządowymi w 2010 r.

Powiatu

Braniewskiego

z

organizacjami

1. Program Współpracy, jako element lokalnej polityki społecznej, określał formy,
zasady oraz zakres współpracy Powiatu Braniewskiego z Podmiotami Programu
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Jego utworzenie poprzedzone było
konsultacjami z organizacjami pozarządowymi. Przedmiotem konsultacji były
zapisy w projekcie programu, odnośnie form współpracy, zasad współpracy, a także
planów realizacji zadań na rok 2010 i propozycji zadań priorytetowych objętych
programem współpracy.
2. W 2010 roku głównym celem współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami Programu było kształtowanie demokratycznego ładu
w środowisku lokalnym, a także budowanie partnerstwa pomiędzy administracją
publiczną a tzw. trzecim sektorem, między innymi poprzez: wspieranie rozwoju
sektora organizacji pozarządowych, wspomaganie ich działalności organizacyjnej i
merytorycznej. Fundamentalnym elementem 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.
3. 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 z poszczególnymi
organizacjami i podmiotami, 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. Komisję Konkursową 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.
4. Współpraca pomiędzy Powiatem Braniewskim a Podmiotami programu w 2010
realizowana roku była poprzez:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym i podmiotom do realizacji zadań własnych
Powiatu Braniewskiego w formie:
a) wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji w trybie i na zasadach ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie,
b) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji –
powierzanie realizowane było w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych.
informowanie
się
o
planowanych
kierunkach
działalności
2) wzajemne
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 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,
3) oferowane były także inne formy wsparcia, które w szczególności obejmowały:
a) udzielanie 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 itp.
b) wspólnie zrealizowano konferencję tzw. forum wymiany doświadczeń, której celem
było popularyzowanie działalności organizacji i współpracy z samorządami,

nieodpłatnie udostępniano także materiały, związane ze wspieraniem oraz
powierzaniem realizacji zadań publicznych, np. udostępniano flagi i herb Powiatu
Braniewskiego, udostępniano także materiały związane z konkursem, w formie
wydruku i w formie elektronicznej,
c) Starostwo Powiatowe w Braniewie udostępniło stronę internetową do promowania
działalności organizacji, w celu pomocy w tworzeniu ich dobrego wizerunku,
d) zbierano informacje o organizacjach pozarządowych, o ich działalności, próbowano
stworzyć mapę aktywności organizacji pozarządowych, wspólnie z Centrum
Organizacji Pozarządowych. Bo tak naprawdę to nie wiadomo, które organizacje
działają aktywnie, a które wycofują się z działalności, są w tzw. uśpieniu. Ten punkt
uważamy za ważny i będzie kontynuowany w roku 2011,
e) Rada Powiatu Braniewskiego w dniu 25 października 2010 r. przyjęła uchwałę 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, na jej podstawie konsultowano program współpracy
i uzgodniono kształt listy zagadnień priorytetowych, na kolejny rok budżetowy,
5. 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. Apel
umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w prasie,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie. W apelu
umieszczono wykaz OPP, działających na terenie Powiatu Braniewskiego, ich kół
i klubów,
6. Organizacjom aplikującym o środki ze źródeł innych niż budżet Powiatu
Braniewskiego udzielano rekomendacji, a także pomocy merytorycznej
i szkoleniowej. Z uwagi na duże zapotrzebowanie w tym zakresie Powiat
Braniewski zawarł w dniu 8 kwietnia 2010 r. Porozumienie w sprawie
współdziałania w roku 2010 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. 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
środków zewnętrznych. Zadanie to zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Na
Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta, przy wsparciu w kwocie: 25.200 zł.

7. Obszary i priorytetowe i cele współpracy.
Rada Powiatu Braniewskiego uchwale Nr XL/213/09 z dnia 31 grudnia 2009
roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku
publicznego na rok 2010 przyjęła następujące zadania do realizacji.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania w tym:
1) Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między
innymi: rozwój twórczego myślenia, kształtowanie postaw zdrowego trybu
życia, przeciwdziałanie uzależnieniom,
2) Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między
innymi: kształtowanie postaw patriotycznych, działania wpływające rozwój
świadomości ekologicznej poprzez organizowanie imprez okolicznościowych.
Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym:
1) Integracja mniejszości narodowych Powiatu Braniewskiego,
2) Realizacja lokalnych, krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć
artystycznych, festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, wystaw.
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:
1)
2)
3)
4)

Krzewienie kultury fizycznej w śród dzieci i młodzieży szkolnej.
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.
Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zadania w zakresie pomocy społecznej w tym:

1) Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej,
Zadania w zakresie promocji Powiatu Braniewskiego w tym:
1) Działania wspierające przedsięwzięcia ukierunkowane na poszerzenie wiedzy
o Powiecie Braniewskim, oraz mające bezpośredni wpływ na promocję
naszego regionu, by zwiększyć zaangażowanie w jej działania.
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.

Część II
Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatu Braniewskiego zlecanych do
realizacji organizacjom pozarządowym w 2010 r.
W celu uszczegółowienia warunków zlecania i wykonania zadań własnych
Powiatu Braniewskiego Podmiotom programu przyjęto zasady współpracy w zakresie
realizacji zadań Powiatu Braniewskiego, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania w formie załącznika do programu
współpracy.
1. Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na rok 2010 wymagało przyjęcia
następujących uchwał:
1) uchwała Nr XL/213/09 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 grudnia 2009 r.
Programu
Współpracy
Powiatu
Braniewskiego
w
sprawie
przyjęcia
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku
publicznego na rok 2010,
2) uchwała Nr XL/214/09 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu
Braniewskiego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie
działających w celu osiągnięcia zysku na zadania publiczne powiatu inne niż
określone w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
3) uchwała Nr 226/10 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 stycznia 2010 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,

4) uchwała Nr 231/10 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie powołania na 2010 rok Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert
na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
5) uchwała Nr 244/10 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyboru podmiotów w celu zlecenia realizacji zadań Powiatu
Braniewskiego i udzielenia dotacji celowej w formie wsparcia organizacjom
pozarządowym działającym w sferze pożytku publicznego oraz podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Realizując Program Współpracy podjęto także uchwały, które miały na celu
usystematyzowanie prac w roku następnym, w tym celu podjęto następujące
uchwały:
1) uchwała Nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 r.
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,
2) uchwała Nr XLIX/290/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 r.
w
sprawie
przyjęcia
Programu
Współpracy
Powiatu
Braniewskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku
publicznego na rok 2011 rok.

3. Plan finansowy na 2010 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 2010 r. i przedstawiały się następująco:

Rozdział Paragraf
80195

2830

Nazwa zadania

Kwota dotacji
10 000,00 zł

Zadania w zakresie oświaty i wychowania
Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i 3 000,00 zł
młodzieży między innymi: rozwój twórczego myślenia,
kształtowanie postaw zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie
uzależnieniom
Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz dzieci i 7 000,00 zł
młodzieży
między
innymi:
kształtowanie
postaw
patriotycznych, działania wpływające rozwój świadomości
ekologicznej
poprzez
organizowanie
imprez
okolicznościowych

85220

92195

2830

2830

Zadania w zakresie pomocy społecznej
Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej
Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego
Integracja mniejszości narodowych Powiatu Braniewskiego

92605

2830

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych
Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

75095

Ogółem:

2830

2830

8 000,00 zł
14 000,00 zł
2 000,00 zł

Realizacja lokalnych, krajowych i międzynarodowych 12 000,00 zł
przedsięwzięć
artystycznych,
festiwali,
konkursów,
przeglądów, spotkań, plenerów, wystaw
28 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Krzewienie kultury fizycznej w śród dzieci i młodzieży szkolnej

75075

8 000,00 zł

Zadania w zakresie promocji Powiatu Braniewskiego
Działania wspierające przedsięwzięcia ukierunkowane na
poszerzenie wiedzy o Powiecie Braniewskim, oraz mające
bezpośredni wpływ na promocję naszego regionu, by
zwiększyć zaangażowanie w jej działania.

10 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł

25 200,00 zł
Zadania w zakresie administracji publicznej
Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i 25 200,00 zł
informacyjnie organizacje pozarządowe, w tym, w
szczególności działania ukierunkowane na pozyskanie
środków pozabudżetowych
85 200,00 zł

4. Otwarte konkursy ofert w 2010 r.
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 publicznego). W celu
zlecania zadań publicznym przeprowadzono otwarte konkursy ofert, które ogłoszono
w dniu 4 lutego 2010 roku, oferty przyjmowano do dnia 8 marca 2010 r. Konkursy
ogłoszono w prasie, 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. W celu
ich przeprowadzenia powołano Komisję Konkursową pełniącą rolę opiniodawczodoradczą dla Zarządu Powiatu, działającą w oparciu o regulamin prac Komisji
Konkursowych.
Na otwarte konkursy ofert wpłynęły 32 oferty w tym:
- na zadania w zakresie oświaty i wychowania – 4 oferty,
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 10 ofert,
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 16 ofert,

- na zadanie w zakresie pomocy społecznej – 1 oferta,
- na zadanie w zakresie administracji publicznej – 1 oferta.
Zlecanie realizacji zadań publicznych odbyło się w formie wspierania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. W wyniku rozstrzygnięć
podjętych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego, w roku 2010 podpisano 22 umowy w

tym:
- na zadania w zakresie oświaty i wychowania – podpisano 3 umowy
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – podpisano 7
umów,
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – podpisano 10 umów,
- na zadanie w zakresie pomocy społecznej – podpisano 1 umowę,
- na zadanie w zakresie administracji publicznej – podpisano 1 umowę .

5. Wykaz dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w 2010 roku:
Zadania w zakresie oświaty i wychowania:
1.1.

Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między innymi: rozwój
twórczego myślenia, kształtowanie postaw zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie
uzależnieniom
Nr umowy
Nazwa zadania
Nazwa organizacji
Całkowit
Kwota
pozarządowej
koszt
dotacji

Umowa
nr 1/2010

„Mediator – facylitator”

Stowarzyszenie
Młodzieży

Na
Rzecz
w Braniewie

9.025,00
zł.

3.000,00 zł.

Adres: 14-500 Braniewo,
ul Wiejska 2
1.2.
Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między innymi:
kształtowanie postaw patriotycznych, działania wspomagające rozwój świadomości
ekologicznej poprzez organizowanie imprez okolicznościowych.
Nr
Nazwa zadania
Nazwa organizacji
Całkowit
Kwota
umowy
pozarządowej
koszt
dotacji
Umowa
nr 2/2010

Umowa
nr 3/2010

Międzynarodowy Festiwal
Piosenki Ekologicznej –
Konkurs
plastyczny
„Ziemia – czysta planeta”Regionalny
Przegląd
Pieśni
Wojskowej
i
Patriotycznej.
Konkurs
plastyczny
„Historia
Białego Orła”

Powiatowy Zarząd Ligi Obrony
Kraju Braniewo z siedzibą w
Pieniężnie
Adres: Pieniężno
ul. Sienkiewicza 4
Powiatowy Zarząd Ligi Obrony
Kraju Braniewo z siedzibą w
Pieniężnie

Adres: Pieniężno
ul. Sienkiewicza 4
Łącznie na zadania w zakresie oświaty i wychowania

7.313,04
zł.

2.720,00 zł.

5.011,10
zł.

2.000,00 zł.

7.720,00zł.

Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
2.1. Integracja mniejszości narodowych Powiatu Braniewskiego:
Nr umowy
Umowa
nr 1/2010

Nazwa zadania

Nazwa organizacji
pozarządowej

Całkowity
koszt

“Zajęcia muzyczne –
Dziecięcy
zespół
Ukraińskiej
Pieśni
“Czarnobrywka”

Związek Ukraińców w Polsce
Zarząd Oddziału w Elblągu

Nazwa zadania

Nazwa organizacji pozarządowej

Całkowit
koszt

Kwota
dotacji

Stowarzyszenie
Braniewa „Ambertop”

15.641,20
zł.

4.230,00zł

19.962,80
zł.

2.670,00zł

3.510,00
zl.

500,00 zł.

2.488,37
zł.

800,00 zł.

6.974,55
zł.

3.000,00zł

4.576,37
zł.

800,00 zł.

3.299,00
zł.

Kwota
dotacji
1.000,00zł
.

Adres: 82-300 Elbląg
ul. Grunwaldzka 31
2.2. Realizacja lokalnych, krajowych, międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, festiwali,
konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, wystaw:
Nr umowy
Umowa
nr 2/2010

Umowa
nr 3/2010

Umowa
nr 4/2010

Festiwal
Qulturalny

Express

Festiwal Amber Jazz III

„Spotkania
śpiewacze
łączą pokolenia i regiony”

Przyjaciół

Adres: 14-500 Braniewo
Pl. Piłsudskiego
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Braniewa „Ambertop”
Adres: 14-500 Braniewo
Pl. Piłsudskiego 1
Polski
Związek
Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Koło
terenowe w Pieniężnie
Adres: ul. Kościuszki 111 (siedziba
Zarządu Rejonowego w Braniewie)

Umowa
nr 5/2010

Aktywizacja
osób
starszych, poprzez udział
Zespołu
Ludowego
„
Wrzos” w przeglądach
artystycznych.

Klub Seniora „Wrzos” w Braniewie

Umowa
nr 6/2010

Krzewienie
kultury
muzycznej i regionalnej.
Seniorada
2010,
Powiatowy Dzień Seniora

Polski
Związek
Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarząd
Rejonowy w Braniewie

Umowa
nr 7/2010

na zadanie:
muzyką” -

„Widzieć

Adres: 14-520 Braniewo
ul. Moniuszki 9a

Adres: 14-500 Braniewo
ul. Kościuszki 111
Polski
Związek
Niewidomych
Okręg Warmińsko - Mazurski
Zarząd Koła
w
Braniewie

Adres: 14-500 Braniewo
ul. Kościuszki 111
Łącznie na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

13.000,00
zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu :
3.1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej:
Nr umowy
Umowa
nr 1/2010

Umowa
nr 2/2010

Umowa
nr 3/2010

Nazwa zadania

Nazwa organizacji
pozarządowej

Dzień Dziecka – Sprawni,
zdrowi, bezpieczni”

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew
WarmińskoMazurska Hufiec Braniewo

Krzewienie
kultury
fizycznej wśród dzieci i
młodzieży szkolnej
Jubileuszowy
Zlot
Harcerstwa Polskiego –
Kraków 2010 -

Adres: 14-500 Braniewo
ul. Armii Krajowej 9
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej
„SPARTA” w Braniewie
Adres: 14-500 Braniewo
ul. Krasickiego 27/2
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew
WarmińskoMazurska Hufiec Braniewo

Całkowity
koszt

Kwota
dotacji

2.660,41
zł.

1.500,00 zł.

19.080,05
zł.

5.000,00zł.

16.903,14
zł.

3.500,00zł.

Adres: 14-500 Braniewo
ul. Armii Krajowej 9
3.2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży:
Nr umowy
Umowa
nr 4/2010

Nazwa zadania

Nazwa organizacji
pozarządowej

Ogólnopolski Zlot Drużyn
Harcerskich
Nieprzetartego
Szlaku
„Funka 2010”

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew
WarmińskoMazurska Hufiec Braniewo

Adres: 14-500 Braniewo
ul. Armii Krajowej 9
Umowa
Letni obóz sportowo Stowarzyszenie
Sportowe
nr 5/2010
– rekreacyjny w Starym „Tatami”
Kaleńsku dla dzieci z Adres: 14-500 Braniewo
sekcji JUDO”
ul. Botaniczna 4
3.3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych:

Całkowity
koszt

Kwota
dotacji

2.059,92
zł.

1.500,00 zł.

18.450,00
zł.

2.500,00zł.

Nr umowy

Nazwa zadania

Nazwa organizacji
pozarządowej

Całkowity
koszt

Kwota
dotacji

Umowa
nr 6/2010

„Wspólnie dla innych”

Polski Związek Niewidomych
Okręg Warmińsko – Mazurski
Koło w Braniewie

4.208,00 zł.

1.000,00 zł.

1.798,70 zł.

1.000,00zł.

6.447,60 zł.

2.000,00 zł.

Adres: 14-500 Braniewo
ul. Kościuszki 111
Umowa
nr 7/2010

Umowa
nr 8/2010

Pokoleniowy Turniej
Sportowo – Rekreacyjny
o puchar Starosty
Braniewskiego
Organizacja imprez
sportowo – rekreacyjnych

Powiatowy Zarząd Ligi Obrony
Kraju Braniewo z siedzibą
w Pieniężnie
Adres: 14-520 Pieniężno
ul. Sienkiewicza 4
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej
„SPARTA” w Braniewie
Adres: 14-500 Braniewo
ul. Krasickiego 27/2

3.4. Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
Nr umowy
Umowa
nr 9/2010

Umowa
nr 10/2010

Nazwa zadania

Nazwa organizacji
pozarządowej

Całkowity
koszt

Kwota
dotacji

Organizacja cyklicznych
imprez turystyczno –
krajoznawczych PTTK

Polskie
Towarzystwo
Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział Ziemi Elbląskiej

68.230,00
zł.

5.000,00 zł.

Organizacja
imprez
żeglarskich PTTK na
Zalewie Wiślanym

Adres: PTTK Elbląg Oddział
Ziemi Elbląskiej ul. Krótka 5
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział Ziemi Elbląskiej

30.190,00
zł.

5.000,00 zł.

Adres: PTTK Elbląg Oddział
Ziemi Elbląskiej ul. Krótka 5
Łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

28.000,00
zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej:
4.1. Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej:

Nr umowy
Umowa
nr 1/2010

Nazwa zadania

Nazwa organizacji
pozarządowej

Całkowity
koszt

Kwota
dotacji

Prowadzenie
punktu
interwencji kryzysowej

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

22.200,00
zł.

8.000,00 zł.

Adres: 14-500 Braniewo,
ul. Reginy Protmann 4
Łącznie na zadania w zakresie pomocy społecznej

8.000,00 zł.

Zadania w zakresie administracji publicznej w tym:
1.1. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie
organizacje
pozarządowe, w tym, w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie
środków pozabudżetowych:
Nr umowy
Umowa
nr 1/2010

Nazwa zadania
Działalność
wspomagająca
technicznie, szkoleniowo
i informacyjnieorganizacje
pozarządowe, w tym, w
szczególności działania
ukierunkowane na
pozyskiwanie środków
zewnętrznych

Nazwa organizacji
pozarządowej

Całkowity
koszt

Kwota
dotacji

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Gminy Wilczęta
z siedzibą w Wilczętach

28.972,61
zł.

25.200,00
zł.

Adres: Wilczęta 61
14-405 Wilczęta

Łącznie na zadania w zakresie administracji publicznej

25.200,00
zł

6. Wykonanie planu

Nazwa zadania określonego w o uchwale budżetowej
L.p. i Programie współpracy
Zadania w zakresie oświaty i wychowania
1.

Planowane Wykonanie
środki
planu
10.000,00 zł 7.720,00 zł.

1.1

Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
między innymi: rozwój twórczego myślenia, kształtowanie postaw
zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom

3.000,00 zł

3 000,00 zł

1.2

Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
7.000,00 zł
między innymi: kształtowanie postaw patriotycznych, działnia
wpływające rozwój świadomości ekologicznej poprzez organizowanie
imprez okolicznościowych

4.720,00zł.

2.

Zadania w zakresie pomocy społecznej

8.000,00 zł

8.000,00 zł.

2.1

Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej

8.000,00 zł

8.000,00 zł.

3.

Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

3.1

Integracja mniejszości narodowych Powiatu Braniewskiego

14.000,00 zł 13.000,00
zł.
2.000,00 zł 1.000,00 zł.

3.2

Realizacja lokalnych, krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć
artystycznych, festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów,
wystaw

12.000,00 zł 12.000,00zł.

4.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

28 000,00 zł 28.000,00zł.

4.1

Krzewienie kultury fizycznej w śród dzieci i młodzieży szkolnej

10.000,00 zł 10.000,00zł.

4.2

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

4.000,00 zł

4.000,00zł.

4.3

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych

4.000,00 zł

4.000,00zł.

4.4

Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

10.000,00 zł 10.000,00

5.

Zadania w zakresie administracji publicznej

25.200,00 zł 25.200,00zł.

5.1

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

25.200,00 zł 25.200,00zł.

Ogółem:

85.200,00 zł 81.720,00zł.

7. Kontrole realizacji projektów
W 2010 roku w trakcie realizowania każdego zadania następowała kontrola
bieżąca sposobu wykonywania zadania. Kontrola wydarzenia w jego trakcie
obejmowała obecność pracownika Starostwa na miejscu wydarzenia, który zajmował
się sprawdzeniem czy wszystko przebiega zgodnie z planem oraz czy realizowane są
działania wymagane umową. Przeprowadzona była w losowo wybranych
wydarzeniach.
Rozliczanie zadań nastąpiło po przedstawieniu sprawozdania
merytorycznego i finansowego przez organizację lub podmiot realizujący zadanie.

Zleceniobiorca zadania przedstawiał faktury, które opłacone zostały z dotacji
Starostwa Powiatowego w Braniewie.

8. Podsumowanie
Współpraca Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi
odbywa się na wielu płaszczyznach, począwszy od wspólnego ustalania programu
współpracy, uzgodnienia kształtu listy zadań priorytetowych poprzez realizację,
wykonanie zadań, do momentu oceny programu. Ubiegłoroczną współpracę
pozafinansową z organizacjami oceniamy dość korzystnie. Wszelkie próby ze strony
Powiatu Braniewskiego skierowane w stronę organizacji kończyły się zadowalająco.
Począwszy od udziału organizacji pozarządowych w organizowanych przez powiat
świętach narodowych np. 3 maja, 11 listopada, wizytach zagranicznych gości,
imprezach kulturalnych np. dożynki, a także w wielu innych dziedzinach współpraca
układała się dobrze. Organizacje swoją obecność zaznaczają wyraźnie poprzez
realizację statutowych zadań własnych, przy wsparciu finansowym Powiatu. Wspólna
realizacja zadań, to także szybkie i skuteczne reagowanie na problemy społeczne
oraz angażowanie w nie osób bezpośrednio stykających się z nimi. Organizacje są
także inicjatorami oraz uczestnikami zadań, które patronatem obejmował Starosta
Braniewski. Wszystkie te działania stwarzają sytuację większej elastyczności
współpracy i kreatywności w podejściu do problemów, których dotyczy współpraca.

Sporządziła Helena Janczarek

