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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. 2014 r., poz. 1118
z późn. zm.);
2) „Programie” – rozumie się przez to Program Współpracy Powiatu Braniewskiego
z organizacjami pozarządowymi przyjęty uchwałą Nr XXXIII/320/13 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 26 listopada 2013 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 2014 rok;

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;
7) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art.
221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885,
z późn. zm.);
8) „środkach publicznych” – rozumie się przez to środki publiczne, o których mowa
w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne w rozumieniu
tej ustawy;
9) wolontariuszu – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie;
10)„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;
11)"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.
12)inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę współpracy jednostek samorządu
terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania
publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

3

WPROWADZENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego prowadzi współpracę z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Prawidłowy rozwój lokalny oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców
może być zagwarantowany głównie poprzez działania samorządu lokalnego i aktywność
społeczności lokalnej, skupionej często w grupach nieformalnych lub w organizacjach
pozarządowych. Aby rozwój lokalny przebiegał we właściwym kierunku i stwarzał
mieszkańcom pozytywne perspektywy, niezbędna jest stała, permanentna i wciąż
doskonalona współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie wprowadziła obligatoryjne tworzenie programów współpracy administracji
publicznej z sektorem pozarządowym, zapewniła także ramy prawne współpracy
merytorycznej oraz udzielania dotacji ze środków publicznych na działania realizowane
przez organizacje pozarządowe.
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 sprawozdaniu ujęte zostały informacje będące odzwierciedleniem mierników
efektywności przyjętych w rozdziale IX Programu, mówiącym o sposobie jego oceny
w szczególności:
otwarte konkursy ofert ( ogłoszone, rozstrzygnięte),
ilość ofert złożonych w ramach otwartych konkursów,
rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert ( ilość zawartych umów, kwota dotacji),
środki finansowe zaangażowane przez Podmioty w realizację zadań publicznych na
rzecz mieszkańców Powiatu,
5) przedsięwzięcia podejmowane przez Podmioty i Powiat,
6) stopień
zgodności
realizowanych
przez
Podmioty
zadań
publicznych
z priorytetami przyjętymi w Programie,
7) szkolenia dla Podmiotów,
8) liczby umów rozwiązanych lub unieważnionych z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych,
9) współpraca pozafinansowa,
10) zadania realizowane wspólnie z Podmiotami.
1)
2)
3)
4)

Zgodnie z Programem 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 2015 r. do dnia 1 marca każdego
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roku wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Braniewie i jednostki organizacyjne
Powiatu współpracujące z Podmiotami przedkładają informację z realizacji Programu za
rok ubiegły do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa
Powiatowego w Braniewie. Starosta Braniewski w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku
przedkłada Radzie sprawozdanie z realizacji niniejszego Programu i podaje je do
publicznej wiadomości, między innymi poprzez umieszczenie sprawozdania w biuletynie
informacji publicznej.
Szczegółowy zakres współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi został
opisany w dalszej części sprawozdania z podziałem na współpracę pozafinansową
(część I), finansową (część II), realizowanie wspólnych przedsięwzięć z organizacjami
pozarządowymi (część III) i podsumowanie (część IV).

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 2014 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.
2. 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
2014 rok.
3. Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach od 13 września do 15 października
2013 roku, zgodnie z uchwałą Nr 327/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12
września 2013 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 2014”.
4. Projekt „Programu” podlegający niniejszym konsultacjom, wraz z ogłoszeniem
o konsultacjach i formularzami do zgłaszania opinii i uwag dostępny był na stronie BIP
Powiatu Braniewskiego, na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego: www.powiatbraniewo.pl w zakładce ,,organizacje pozarządowe”, udostępniony był także (do
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wglądu) w siedzibie Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa
Powiatowego w Braniewie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego
w Braniewie i w gablocie przed budynkiem. W ogłoszeniu wskazano przedmiot
konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. Zainteresowane
podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną,
tradycyjną i osobiście oraz za pośrednictwem sondażu internetowego.
5. W ramach konsultacji przeprowadzono diagnozę potrzeb społecznych, zebrano także
propozycje zadań, które organizacje zamierzają realizować we współpracy
z Powiatem Braniewskim.
6. W ramach konsultacji przeprowadzono diagnozę potrzeb społecznych, zebrano także
propozycje zadań, które organizacje zamierzają realizować we współpracy
z Powiatem Braniewskim.
Propozycje zadań:
1) Warsztaty autoprezentacji,
2) Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży. Festiwal filmów na temat praw człowieka i handlu ludźmi,
3) Realizacja zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie oświaty i wychowania
z udziałem funduszy zewnętrznych,
4) Wymiana międzynarodowa młodzieży,
5) Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii - Impreza turystycznoekologiczna,
6) Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Wspieranie
przedsięwzięć promujących kulturę, sztukę oraz amatorski ruch artystyczny. Festiwal
kuglarski,
7) Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.Wspieranie przedsięwzięć
popularyzujących turystykę i krajoznawstwo. Warsztaty żeglarskie,
8) Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia:Działania na rzecz kształtowania
postaw zdrowego trybu życia, przeciwdziałania uzależnieniom. Promocja zasad
zdrowego żywienia połączona z ruchem akrobatycznym,
9) Zadania w zakresie pomocy społecznej: Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej,
10) Utworzenie Punktu interwencji Kryzysowej,
11) Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży realizowane
w formach pozaszkolnych, w zakresie wspierania aktywności w różnych
dziedzinach życia społecznego „Chcę wiedzieć więcej niż wiem umieć więcej niż
umiem”,
12) Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Wspieranie
przedsięwzięć promujących kulturę, sztukę oraz amatorski ruch artystyczny –
Festiwal Piosenki Rozdziawa,
13) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: Organizacja międzynarodowych,
krajowych i lokalnych imprez sportowych- zawody techniczno-obronne,
14) Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa: Wspieranie przedsięwzięć
popularyzujących turystykę i krajoznawstwo „Rajd pieszy Boryna”,
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15) Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii: Działania wpływające na rozwój
świadomości ekologicznej poprzez organizowanie konkursów, prelekcji, spotkań
oraz imprez okolicznościowych „Woda jest życiem..”,
16) Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Wojskowej,
17) Regionalny Przegląd Piosenki Ekologicznej,
18) Powiatowe Zawody Sportowo Strzeleckie o puchar Starosty Braniewskiego
z okazji zakończenia wojny,
19) Powiatowy turniej Szkół Podstawowych z okazji dnia dziecka \"SURWIWAL\",
20) Powiatowy konkurs recytatorski \"Jesień w utworach polskich poetów,
21) Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz organizowanie akcji zbiórki
krwi,
22) Propagowanie idei honorowego dawstwa szpiku kostnego.
23) Prelekcje na temat zdrowia.
24) Działania na rzecz kształtowania postaw zdrowego trybu życia,
25) Przeciwdziałanie uzależnieniom,
26) Próba przepłynięcia Zalewu Wiślanego z miejscowości Piaski do Fromborka.
27) Gwiaździsty marsz NORTIC WALKING,
28) Manifestacja rowerowa plus potrawy z dziczyzny, gry i zabawy towarzyszące.
29) Mistrzostwa w pływaniu,
30) Rajdy piesze i rowerowe,
31) Gry i zabawy rodzinne,
32) Wzmacnianie postaw przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży,
33) Kreowanie postaw przedsiębiorczych w grupie osób wykluczonych społecznie
i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
34) Doskonalenie systemu wsparcia przedsiębiorczości społecznej w powiecie
braniewskim,
35) Propozycja Rady Organizacji Pozarządowych: „Uważam iż powinna się znaleźć
w Programie Współpracy promesa wkładu własnego (dofinansowanie wkładu
własnego w projektach składanych do zewnętrznych środków finansowych”.
7. W ramach konsultacji poszczególne wydziały znajdujące się w strukturze Starostwa
Powiatowego w Braniewie i jednostki organizacyjne Powiatu Braniewskiego miały
możliwość zgłaszania do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu plany
współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi w myśl
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Wieloletnie zadania z zakresu pomocy społecznej, zgłoszone przez PCPR:
1) "Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób
dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi". Termin realizacji
zadania: od 01.01.2014 r. do 30.11.2014 r.,
2) "Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób
dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi". Termin realizacji
zadania: od 01.12.2014 r. do 31.12.2014 r.,
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3) "Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej, typu
socjalizacyjnego dla 12 wychowanków
realizowanego na terenie Powiatu
Braniewskiego." Termin realizacji zadania: od 01.03.2014 r. do 31.12.2014r.,
4) "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: od dnia 01.09.2011r do 31 sierpnia
2016r.".
9. Trudno jednak ocenić ile organizacji wzięło udział w konsultacjach społecznych,
ponieważ niektóre formularze były anonimowe.
10. Zgłoszone propozycje organizacji pozarządowych oraz informacje uzyskane
z wydziałów merytorycznych, były brane pod uwagę i analizowane podczas planowania
zakresu działań. W dniu 26 listopada 2013 r. uchwałą nr XXXIII/320/13 Rady Powiatu
Braniewskiego przyjęto 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 2014 rok.
11. Na podstawie wskazanej uchwały określony został również tryb powoływania komisji
konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonych przez Powiat
Braniewski otwartych konkursów ofert. W celu wyłonienia reprezentantów sektora
pozarządowego do komisji konkursowych Zarząd Powiatu Braniewskiego w stosownej
uchwale ogłosił nabór na członków komisji. W skład każdej komisji 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 konkursach. Po upływie terminu
składania ofert, określonym w uchwale Zarządu Wydział Oświaty, Kultury, Sportu
i Promocji Powiatu sporządził 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 i przedstawił Zarządowi Powiatu Braniewskiego, a także
propozycje kandydatów na członków komisji konkursowych, reprezentujących organ
administracji publicznej wyłonioną spośród pracowników Starostwa Powiatowego
w Braniewie, kierowników jednostek organizacyjnych i wyznaczonych przez nich osób,
biorąc pod uwagę tematykę konkursową, fachowość i doświadczenie kandydata.
12. W roku 2015 powołano 8 komisji konkursowych i 1 kapitułę konkursu.
13. W celu usprawnienia współpracy, a w szczególności pracy powołanych komisji
konkursowych przyjęto uchwałą Zarządu regulamin prac komisji konkursowych.
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.
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14. Cel główny Programu współpracy 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.
15. Zarówno cel główny, jak i cele szczegółowe były realizowane z poszanowaniem zasad
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
oraz jawności. W roku 2014 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.
16. 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.
17. Współpraca pomiędzy Powiatem Braniewskim a Podmiotami Programu w 2014r.
realizowana była w formie finansowej i pozafinansowej. Formy finansowe opierały się
na zlecaniu organizacjom pozarządowym do realizacji zadań własnych Powiatu
Braniewskiego poprzez wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem
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dotacji na dofinansowanie ich realizacji w drodze otwartych konkursów ofert, na
zasadach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
18. Pozafinansowe formy wsparcia, które w szczególności obejmowały następujące
działania:
a) utworzono wspólne zespoły o charakterze doradczym (komisje konkursowe,
kapituły konkursu),
b) konsultowano i uzgadniano z organizacjami pozarządowymi listę zadań
publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy,
c) 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,
d) udzielano pomocy przy organizowaniu przez organizacje spotkań otwartych, których
tematyka związana była z realizacją Programu, np. udostępniano sale
konferencyjne na spotkania, szkolenia, a także udostępniano sprzęt techniczny np.
ekran, mikrofony,
e) wspólnie zrealizowano konferencję tzw. Forum Organizacji Pozarządowych, której
celem było popularyzowanie działalności organizacji i współpracy z samorządami,
f) udostępniano herb i flagę Powiatu organizacjom pozarządowym i podmiotom
w celu promocji zadań publicznych, na które Podmioty uzyskały dotację
z Powiatu, a także podmiotom realizującym zadania, które Starosta Braniewski
obejmował Honorowym Patronatem,
g) Starostwo Powiatowe w Braniewie udostępniało stronę internetową do promowania
działalności organizacji, w celu pomocy w tworzeniu ich dobrego wizerunku.
18. Wsparcie organizacji pozarządowych – akcja 1%. W 2014 r. Starosta Braniewski
wystąpił z apelem - prośbą do mieszkańców Powiatu Braniewskiego
o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku
publicznego.
19. 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”.

20. W roku 2014 współpraca Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi
obejmowała zadania własne powiatu, mieszczące się w sferze zadań publicznych
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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 2014 przyjęła następujące zadania do realizacji: zadania w zakresie oświaty
i wychowania, w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego, w zakresie
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie kultury fizycznej, w zakresie
turystyki i krajoznawstwa, w zakresie pomocy społecznej, w zakresie promocji
i ochrony zdrowia, zadania na rzecz organizacji pozarządowych, a także działania
wpływające na rozwój świadomości ekologicznej.

Część II
Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatu Braniewskiego zlecanych
do realizacji organizacjom pozarządowym w 2014 r.
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Braniewskiego, w celu zlecenia lub
wsparcia realizacji zadania publicznego uznanego za działalność pożytku publicznego
przeprowadzał otwarte konkursy ofert, do których przystępowały podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego tj. organizacje pozarządowe, także kościelne, oraz
podmioty wymienione w cytowanej wyżej ustawie, (jeżeli ich cele statutowe obejmowały
prowadzenie działalności pożytku publicznego). Przeprowadzenie otwartych konkursów
ofert na rok 2014 wymagało przyjęcia następujących uchwał:
1) Uchwała nr III/24/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 grudnia 2014 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 2015 rok,
2) uchwała nr 370/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 lutego 2014 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
na 2014 rok,
3) uchwała nr 376/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji
pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok,
4) uchwała nr 378/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie powołania na 2014 rok Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie
pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
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w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
5) uchwała nr 379/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2014 rok,
6) uchwała nr 385/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie powołania na 2014 rok Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
7) uchwała nr 393/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego
i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku
publicznego oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok,
8) uchwała nr 410/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu
Braniewskiego, w zakresie pomocy społecznej, 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 2014 rok, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2014 rok,
9) uchwała nr 414/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 lipca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego
w dniu 14 lipca 2014 roku, w sprawie współdziałania w roku 2014 Powiatu
Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadania
z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
10) uchwała nr 415/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 lipca 2014 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Braniewskiego w 2014 roku,
11) uchwała nr 416/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 lipca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu
Braniewskiego w zakresie pomocy społecznej 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 2014 rok,
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12) uchwała nr 425/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie zlecenia zadania publicznego i udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu
PASARGA z siedzibą w Wilczętach na realizację zadania publicznego Powiatu
Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 14 lipca
2014 roku, w sprawie współdziałania w roku 2014 Powiatu Braniewskiego z Gminami
z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadania z zakresu współpracy
z organizacjami pozarządowymi
13) uchwała nr 430/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 września 2014 r.
w sprawie zlecenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
i udzielenia dotacji celowej Domowi Zakonnemu Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny
w Braniewie, ul. Bł. Reginy Protmann 4, na Prowadzenie Punktu Interwencji
Kryzysowej,
14) uchwała nr 435/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących 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 2015”.
2. Plan finansowy na 2014 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 2014r. i przedstawiały się następująco: wysokość środków
planowanych przez Powiat na realizację niniejszego programu wynosił łącznie:
1.286.862,48 zł, w tym:
a)
b)
c)
d)

otwarty konkurs ofert: 97.000 zł,
zadania wieloletnie z pomocy społecznej: 1.179.862,48 zł,
inicjatywa lokalna: 1.000 zł,
forum organizacji pozarządowych, szkolenia, konferencje, konkursy: 9.000 zł.

3. Zestawienie planowanych
Braniewskiego Podmiotom
w 2014 r.

kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
nienależącym do sektora finansów publicznych

Numer
zadania

Rozdział

Paragraf

Nazwa zadania

1

2

3

3

Kwota dotacji
4

Zadania w zakresie oświaty i wychowania:

4.000,-

80195

2360

1.1

Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci
i młodzieży realizowane w formach pozaszkolnych.

1.2

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych,
kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie
polskości.
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2.000,-

2.000,-

90019

2360

Zadania w zakresie ekologii i ochrony
środowiska przyrodniczego
5.000,Działania wpływające na rozwój świadomości
ekologicznej.

2.1

92195

2360

Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego
38.400,Działania wspierające walory kulturowe,
wielonarodowościowe na terenie Powiatu Braniewskiego.
Działania wspierające imprezy kulturalne, prezentujące
różne gatunki twórczości, mające szczególne znaczenie
dla Powiatu Braniewskiego.

3.1
3.2

92695

2360

7.000,-

31.400,-

Zadania w zakresie kultury fizycznej
9.000,Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację
imprez sportowo - rekreacyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem aktywności dzieci i młodzieży.
Wspieranie imprez sportowo - rekreacyjnych,
popularyzujących sport wodny.

4.1
4.2
63095

2360

5.000,4.000,-

Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa
5.000,Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących turystykę
i krajoznawstwo w Powiecie Braniewskim.

5.1
85220

2360

Zadania w zakresie pomocy społecznej
12.000,-

6.1

Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej.

Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia
85195

2360

2.000,Działania na rzecz zdrowia, profilaktyki zdrowotnej,
między innymi promocji krwiodawstwa i honorowego
dawstwa szpiku kostnego.

7.1

75095

2360

Zadania na rzecz organizacji pozarządowych
21.600,-

8.1

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

21.600-

97.000,-

14

PRZEBIEG KONKURSÓW
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 publicznych
przeprowadzono otwarte konkursy ofert.

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie oświaty i wychowania
Przeznaczona kwota dotacji: 4.000 zł
- ilość ofert zgłoszonych do konkursu – 2
- ilość ofert zarekomendowanych – 2
- ilość ofert nierekomendowanych - 0
1) Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu
Lp.

1.1
1.

1.2
1

Nazwa
Tytuł zadania
Termin realizacji
organizacji/podmiotu
zad.
Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży
realizowane w formach pozaszkolnych

Kwoty*

2.000,-

Ile kosztuje człowiek
10.04.2014czyli jak ustrzec się
27.06.2014
pozostania ofiarą handlu
ludźmi
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, kształtowanie
postaw patriotycznych, pielęgnowanie polskości

Stowarzyszenie na Rzecz
Młodzieży w Braniewie

Zarząd Powiatowy Ligi
Obrony Kraju w Pieniężnie

XIX Regionalny Festiwal
Pieśni Patriotycznej
i Wojskowej

2.550,2.000,0,550,2.000,-

01.10.201431.11.2014

4.525,2.000,555,1.550,-

*Kwoty: całkowita /z dotacji /wkład własny finansowy /wkład osobowy

2) Oferty rekomendowane Zarządowi Powiatu do wsparcia realizacji zadania
i udzielenia dotacji
Lp.

1.1
1.

Nazwa
organizacji/podmiotu

Tytuł zadania

Wnioskowan
a kwota
dotacji

Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz
dzieci i młodzieży realizowane w formach
pozaszkolnych
Stowarzyszenie na
Ile kosztuje człowiek
Rzecz Młodzieży w
czyli jak ustrzec się
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Ilość
uzyskanych
punktów

Proponowa na kwota
dotacji

2.000,2.000,-

93

2.000,-

pozostania ofiarą
handlu ludźmi
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowych, kształtowanie postaw patriotycznych,
pielęgnowanie polskości

Braniewie

1.2
1

Zarząd Powiatowy Ligi
Obrony Kraju w
Pieniężnie

2.000,-

XIX Regionalny
Festiwal Pieśni
Patriotycznej
i Wojskowej

2.000,-

94,5

2.000,-

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie ochrony środowiska
i ekologii
Przeznaczona kwota dotacji: 5.000 zł.
- ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 1
- ilość ofert zarekomendowanych – 1
- ilość ofert nierekomendowanych - 0
1)
Lp.

Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu
Nazwa organizacji/podmiotu

Termin realizacji
zad.

Kwoty*

Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej

2.1
1

Tytuł zadania

Powiatowy Zarząd Ligi Obrony Kraju
w Braniewie

Powiatowa
olimpiada
ekologiczna „ z
przyrodą na Ty”

06.05.201428.06.2014

6.530,4.790,600,1.140,-

*Kwoty: całkowita /z dotacji /wkład własny finansowy /wkład osobowy

2) Oferty rekomendowane Zarządowi Powiatu do wsparcia realizacji zadania
i udzielenia dotacji
Lp.

Nazwa
organizacji/podmiotu

Wnioskow
ana kwota
dotacji*

Ilość
uzyskanych
punktów

Proponowa -na
kwota dotacji

Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej

2.1
1

Tytuł zadania

Powiatowy Zarząd
Ligi Obrony Kraju w
Braniewie

Powiatowa olimpiada
ekologiczna „ z przyrodą na
Ty”
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4.790,-

70,67

3.000,-

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
Przeznaczona kwota dotacji: 38.400 zł
- ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 10
- ilość ofert zarekomendowanych – 10
- ilość ofert nierekomendowanych - 0
1) Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu
Lp.

Nazwa
organizacji/podmiotu

Tytuł zadania

Termin realizacji
zad.

3.1

Kwoty*
7.000,-

Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe na teranie
Powiatu Braniewskiego
Związek Ukraińców w
Polsce

1

3.2

Ukraińskie Barwy
Pogranicza

1.08.2014
30.11.2014

Działania wspierające imprezy kulturalne , prezentujące różne gatunki
twórczości , mające szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego

1

Stowarzyszenie Na Rzecz
Młodzieży

Festiwal kuglarski
Braniewo 2014

1.06.201431.08.2014

2

Towarzystwo Miłośników
Braniewa

Konferencja popularnonaukowa „III Krańce
Europy”

01.08.201430.09.2014

3

Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
Oddział Ziemi Elbląskiej
Stowarzyszenie
Edukacyjne „Drabina”

„Międzynarodowe
Warmińskie Spotkania
Twórcze”

01.03.201431.10.2014

Powiatowy Festiwal
Piosenki Przedszkolnej
„Z piosenką w plecaku”

1.05.2014
30.06.2014

5

ZHP Chorągiew
Warmińsko – Mazurska
Hufiec Braniewo

Festiwal Piosenki
„Rozdziawa 2014”

01.05.201430.06.2014

6

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

21.06.201421.07.2014

7

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Powiatowy przegląd
zespołów Śpiewaczych
„Ochrona kultury
Warmii”
Amatorki seniorki z
Pieniężna integrują się
ze światem śpiewając
piosenki ludowe w
trzech językach

4

19.100,7.000,11.000,1.100,31.400
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01.06.201430.10.2014

19.100,8.000,0,11.100,9.600,8.000,0,1.600,18.130,14.000,3.500,630,1.500,1.000,200,300,2.000,1.500,300,200,7.706,5.016,850,1.840,4.400,1.000,1.480,1.920,-

8

Braniewskie
Stowarzyszenie Modelarzy
SPECMODEL

Związki Ziemi
Braniewskiej nad
morzem

2.04.201430.11.2014

16.500,8.500,0,8.000,5.450,3.700,300,1.450,-

Serca otwarte muzyką01.09.2014festiwal integracyjny
10.10.2014
osób
niepełnosprawnych
*Kwoty: całkowita /z dotacji /wkład własny finansowy /wkład osobowy
9

Stowarzyszenie Zdrowa
Rodzina

2) Oferty rekomendowane Zarządowi Powiatu do wsparcia realizacji zadania
i udzielenia dotacji
Tytuł zadania

Lp.

Nazwa
organizacji/podmiotu

3.1

Działania wspierające walory kulturowe,
wielonarodowościowe na teranie Powiatu
Braniewskiego
Związek Ukraińców w
Ukraińskie Barwy
Polsce
Pogranicza
Działania wspierające imprezy kulturalne ,
prezentujące różne gatunki twórczości , mające
szczególne znaczenie dla Powiatu
Braniewskiego
Stowarzyszenie Na
Festiwal kuglarski
Rzecz Młodzieży
Braniewo 2014
Towarzystwo
Konferencja
Miłośników Braniewa
popularno-naukowa
„III Krańce Europy”
Polskie Towarzystwo
„Międzynarodowe
TurystycznoWarmińskie
Krajoznawcze
Spotkania Twórcze”
Oddział Ziemi
Elbląskiej
Stowarzyszenie
Powiatowy Festiwal
Edukacyjne „Drabina”
Piosenki
Przedszkolnej „Z
piosenką w plecaku”
ZHP Chorągiew
Festiwal Piosenki
Warmińsko – Mazurska „Rozdziawa 2014”
Hufiec Braniewo
Oddział Rejonowy
Powiatowy przegląd
Polskiego Związku
zespołów
Emerytów, Rencistów i Śpiewaczych
Inwalidów w Braniewie
„Ochrona kultury
Warmii”
Oddział Rejonowy
Amatorki seniorki z
Polskiego Związku
Pieniężna integrują
Emerytów, Rencistów i się ze światem
Inwalidów w Braniewie
śpiewając piosenki
(Koło w Pieniężnie)
ludowe w trzech
językach
Braniewskie
Związki Ziemi
Stowarzyszenie
Braniewskiej nad
Modelarzy
morzem

1

3.2
1
2

3

4

5

6

7

8

Wnioskowan
a kwota
dotacji

18

Ilość
uzyskanych
punktów

Proponowa -na
kwota dotacji

7.000,7.000,-

95,67

7.000,-

31.400

8.000,-

81,3

6.000,-

8.000,-

76,17

5.000,-

14.000,-

64

7.000,-

1.000,-

63,83

800,-

1.500,-

76

1.000,-

5.016,-

76,5

3.000,-

1.000,-

64,67

600,-

8.500,-

66

4.500,-

9

SPECMODEL
Stowarzyszenie
Zdrowa Rodzina

Serca otwarte
muzyką-festiwal
integracyjny osób
niepełnosprawnych

3.700,-

73,3

2.000,-

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej
Przeznaczona kwota dotacji:
- ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 8
- ilość ofert zarekomendowanych – 5
- ilość ofert nierekomendowanych - 3
Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu

1)
Lp.

4.1

Nazwa
organizacji/podmiotu

Tytuł zadania

Termin realizacji
zad.

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportoworekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności dzieci i młodzieży

1

Stowarzyszenie
Patronimia Sawity

Razem możemy więcej

01.08.201424.09.2014

2

Zarząd Powiatowy Ligi
Obrony Kraju z siedzibą w
Pieniężnie

Powiatowy Międzypokoleniowy
Turniej Strzelectwa
Sportowego o Puchar Starosty
Braniewskiego

03.04.201415.06.2014

3

Sportowy Klub Jeździecki
MOS Izabelka Braniewo

Ogólnopolskie Towarzyskie
Młodzieżowe Zawody
Jeździeckie w Braniewie

1.06.201430.08.2014

4

Stowarzyszenie sportowe
KANO

I powiatowy festyn judo dzieci i
młodzieży

01.05.201401.08.2014

5

Stowarzyszenie sportowe
RIM TIM TEAM

„Ruch ,Aktywność i Zabawa”

07.06.201431.10.2014

6

ZHP Chorągiew
Warmińsko – Mazurska
Hufiec Braniewo

1.05.2014
15.07.2014

7

Braniewski Uczniowski
Klub Sportowy

Organizacja
międzynarodowych, krajowych
i lokalnych imprez sportowych
„ II Zawody techniczno –
obronne”
Organizacja imprez
sportowych dla mieszkańców
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2.04.2014
30.10.2014

Kwoty*

5.000,-

2.250,1.650,100,500,3.120,1.610,490,1.020,4.470,1.700,470,2.300,4.665,3.650,0,1.015,4.940,2.850,39-0,1.700,2.100,1.500,300,300,4.730,3.770,-

„Budowlanka”

4.2

powiatu braniewskiego na
obiekcie „Orlik 2012”

0,960,4.000,-

Wspieranie imprez sportowych, popularyzujących sport wodny.

1

Polskie Towarzystwo
Organizacja cyklicznych
01.05.2014Turystycznoimprez wodnych PTTK:
08.11.2014
Krajoznawcze
żeglarskich i kajakowych
Oddział Ziemi Elbląskiej
*Kwoty: całkowita /z dotacji /wkład własny finansowy /wkład osobowy

13.542,4.000,7.750,1.792,-

2) Oferty rekomendowane Zarządowi Powiatu do wsparcia realizacji zadania
i udzielenia dotacji
Lp.

4.1

1

2

3

4

5

6

7

Nazwa
organizacji/podmiotu

Tytuł zadania

Wnioskowana
kwota dotacji

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez
organizację imprez sportowo-rekreacyjnych ze
szczególnym uwzględnieniem aktywności dzieci
i młodzieży
Stowarzyszenie Patronimia
Sawity

Razem możemy więcej

Zarząd Powiatowy Ligi
Obrony Kraju z siedzibą w
Pieniężnie

Stowarzyszenie sportowe
KANO

Powiatowy
Międzypokoleniowy
Turniej Strzelectwa
Sportowego o Puchar
Starosty Braniewskiego
Ogólnopolskie
Towarzyskie
Młodzieżowe Zawody
Jeździeckie
w Braniewie
I powiatowy festyn judo
dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie sportowe
RIM TIM TEAM

„Ruch ,Aktywność i
Zabawa”

ZHP Chorągiew
Warmińsko – Mazurska
Hufiec Braniewo

Organizacja
międzynarodowych,
krajowych i lokalnych
imprez sportowych „ II
Zawody techniczno –
obronne”
Organizacja imprez
sportowych dla
mieszkańców powiatu
braniewskiego na
obiekcie „Orlik 2012”

Sportowy Klub Jeździecki
MOS Izabelka Braniewo

Braniewski Uczniowski
Klub Sportowy
„Budowlanka”
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Ilość
uzyskanych
punktów

Proponowa
-na kwota
dotacji

5.000,-

nierekomen
dowany

1.650,-

37,2

1.610,-

80,4

800,-

1.700,-

76,2

800,-

3.650,-

Nie – błąd
formalny

nierekomen
dowany

2.850,-

89,6

1.700,-

38,2

nierekomen
dowany

84,4

1.700,-

1.500,-

3.770,-

4.2
1

Wspieranie imprez sportowych, popularyzujących
sport wodny.
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
Oddział Ziemi Elbląskiej

Organizacja
cyklicznych imprez
wodnych PTTK:
żeglarskich i
kajakowych
01.05.2014-08.11.2014

4.000,-

84,2

4.000,-

4.000,-

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Przeznaczona kwota dotacji: 5.000 zł
- ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 2
- ilość ofert zarekomendowanych – 2
- ilość ofert nierekomendowanych - 0
1) Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu
Lp.

5.1
1

Nazwa organizacji/podmiotu

Tytuł zadania

Termin
realizacji zad.

Kwoty*

Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących turystykę
i krajoznawstwo w Powiecie Braniewskim

5.000,00

Polskie Towarzystwo
Turystyczno- Krajoznawcze
Oddział Ziemi Elbląskiej

Organizacja
1.03.2014
cyklicznych imprez
13.12.2014
turystyczno –
krajoznawczych
2
ZHP Chorągiew Warmińsko –
XXII Wiosenny Rajd 3.04.2014
Mazurska Hufiec Braniewo
Pieszy Boryna
16.05.2014
„Leśne harcowanie
– poznaj lasy
swojego regionu.
*Kwoty: całkowita /z dotacji /wkład własny finansowy /wkład osobowy

19.110,5.000,9.050,5.060,2.000,1.500,300,200,-

2) Oferty rekomendowane Zarządowi Powiatu do wsparcia realizacji zadania
i udzielenia dotacji
Lp.

5.1
1

Nazwa
organizacji/podmiotu

Tytuł zadania

Wnioskowana
kwota dotacji

Wspieranie
przedsięwzięć
popularyzujących
turystykę i krajoznawstwo w Powiecie Braniewskim
Polskie Towarzystwo
Organizacja cyklicznych
Turystycznoimprez turystyczno –
Krajoznawcze
krajoznawczych
Oddział Ziemi
Elbląskiej
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Ilość
uzyskanych
punktów

Proponowa
-na kw.
dotacji

5.000,-

5.000,-

82,83

4.000,-

ZHP Chorągiew
Warmińsko – Mazurska
Hufiec Braniewo

2

XXII Wiosenny Rajd
Pieszy Boryna „Leśne
harcowanie – poznaj lasy
swojego regionu

77,83

1.500,-

1.000,-

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie promocji i ochrony
zdrowia
Przeznaczona kwota dotacji: 2.000 zł
- ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 1
- ilość ofert zarekomendowanych – 0
- ilość ofert nierekomendowanych - 1
1) Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu
Lp.
7.1
1

Nazwa organizacji
Tytuł zadania
Termin realizacji
/podmiotu
zad.
Działania na rzecz zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, między innymi promocji
krwiodawstwa szpiku kostnego.
Stowarzyszenie na Rzecz
Słodkie cytryny i kwaśne
29.09.2014
Młodzieży w Braniewie
winogrona czyli dobre sposoby
20.12.2014
na radzenie sobie ze stresem

Kwoty*
2.000,00
2.700,2.000,0,700,-

*Kwoty: całkowita /z dotacji /wkład własny finansowy /wkład osobowy

2) Oferty rekomendowane Zarządowi Powiatu do wsparcia realizacji zadania
i udzielenia dotacji
Lp.

7.1
1

Nazwa organizacji
/podmiotu

Tytuł zadania

Wnioskow
ana kwota
dotacji

Działania na rzecz zdrowia, profilaktyki
zdrowotnej, między innymi promocji krwiodawstwa
szpiku kostnego.
Stowarzyszenie na
Słodkie cytryny i kwaśne
Rzecz Młodzieży
winogrona czyli dobre
w Braniewie
sposoby na radzenie
sobie ze stresem

Ilość
uzyskanych
punktów

Proponowa -na
kwota dotacji

2.000,-

2.000,-

Błędy
formalne

Nierekomen
dowany

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie pomocy społecznej
Przeznaczona kwota dotacji: 12.000 zł
- ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 1
- ilość ofert zarekomendowanych – 1
- ilość ofert nierekomendowanych - 0
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1) Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu
Lp.

6.1

Nazwa
organizacji/podmiotu

Termin realizacji
zad.

Kwoty*

Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
Zgromadzenie Sióstr
Świętej Katarzyny

1.

Tytuł zadania

Prowadzenie Punktu
Interwencji Kryzysowej

12.000,00

2.04.2014
15.12.2014

16.800,12.000,800,4.000,-

*Kwoty: całkowita /z dotacji /wkład własny finansowy /wkład osobowy

2) Oferty rekomendowane Zarządowi Powiatu do wsparcia realizacji zadania
i udzielenia dotacji
Lp.

6.1
1.

Nazwa
organizacji/podmiotu

Tytuł zadania

Wnioskowana
kwota dotacji

Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej
Zgromadzenie Sióstr
Świętej Katarzyny

Prowadzenie Punktu
Interwencji Kryzysowej

Ilość
uzyskanych
punktów

Proponowa na kwota
dotacji

12.000,-

12.000,-

94,4

12.000,-

W przedmiotowej sprawie otwarty konkurs ofert ogłaszany był 3 razy.
Rozstrzygnięcie 1 otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie pomocy społecznej pod
nazwą: Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, określone w Uchwale Nr 393/14
Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyboru podmiotu
na realizację zadania Powiatu Braniewskiego 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 2014 rok wyłoniło
oferenta – Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny w Braniewie, z siedzibą ul. Moniuszki 7,
14-500 Braniewo. Umowa jednak nie została podpisana z przyczyn nie zależnych
od urzędu. W dniu 4 czerwca 2014 roku Zarząd Powiatu Braniewskiego przyjął rezygnację
Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny w Braniewie z realizacji tego zadania, wyrażoną
w piśmie z dnia 27 maja 2014 roku.
Uchwałą nr 411/14 z dnia 25.06.2014 r. po raz drugi ogłoszono otwarty konkurs
ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy
społecznej na Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej. Oferty przyjmowano do dnia
21 lipca 2014 roku. Niestety do konkursu nie złożono żadnej oferty, wobec powyższego
Zarząd Powiatu Braniewskiego konkurs unieważnił.
Uchwałą nr 416/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 lipca 2014 r. po raz
trzeci ogłoszono konkurs. Do konkursu zgłoszono jedną ofertę, złożoną przez
Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny w Braniewie. Oferta spełniała wymogi formalne
i merytoryczne i była rekomendowana Zarządowi Powiatu w celu zlecenia realizacji
zadania publicznego.
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Otwarty konkurs ofert na zadania na rzecz organizacji pozarządowych
1. W dniu 14 lipca 2014 roku zostało zawarte porozumienie w sprawie współdziałania
w roku 2014 Powiatu Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego
w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. 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,
aplikujących o środki na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza
europejskich, co przyczyni się do rozwoju naszego powiatu.
3. Do tego Porozumienia przystąpiły następujące samorządy gminne tj. Gmina Braniewo, Gmina
Frombork, Gmina Lelkowo, Gmina Miasto Braniewo, Gmina Płoskinia, Gmina Pieniężno.

4. 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
(w kwocie: po 3.600 zł każdy, łącznie: 21.600 zł) po wcześniejszym zawarciu stosownych
uchwał Rad Gmin.

5. W celu realizacji Porozumienia uchwałą nr 414/14 z dnia 15 lipca 2014 r ogłoszono otwarty
konkurs ofert na realizację zadania, stanowiącego wykonanie Porozumienia. W dniu 8 sierpnia
2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej dotyczącej zlecenia realizacji zadania
publicznego organizacji pozarządowej lub podmiotom ustawowo uprawnionym.

Przeznaczona kwota dotacji: 21.600 zł
- ilość ofert zgłoszonych do konkursu - 1
- ilość ofert zarekomendowanych – 1
- ilość ofert nierekomendowanych - 0
1) Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu
Lp.

7.1
1.

Nazwa
Tytuł zadania
Termin realizacji
organizacji/podmiotu
zad.
Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie
organizacje pozarządowe, w tym w szczególności działania ukierunkowane
na pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
Stowarzyszeniem
Powiatowe Centrum
25.08. 2014 r.
PASARGA, z siedzibą w Organizacji Pozarządowych
24.12.2014 r.
Wilczętach 61,
14-405 Wilczęta

*Kwoty: całkowita /z dotacji /wkład własny finansowy /wkład osobowy
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Kwoty*

12.000,00
24.800,00
21.600,00
0,00
3.200,00

2) Oferty rekomendowane Zarządowi Powiatu do wsparcia realizacji zadania
i udzielenia dotacji
Lp.

7.1

1.

Nazwa
organizacji/podmiotu

Tytuł zadania

Wnioskowana
kwota dotacji

Działalność
wspomagająca
technicznie,
szkoleniowo
i
informacyjnie
organizacje
pozarządowe, w tym w szczególności działania
ukierunkowane na pozyskiwanie środków
pozabudżetowych.
Stowarzyszeniem
Powiatowe Centrum
PASARGA, z siedzibą
Organizacji
w Wilczętach 61,
Pozarządowych
14-405 Wilczęta

Ilość
uzyskanych
punktów

Proponowa na kwota
dotacji

21.600,-

21.600,00

71,75

21.600,00

6. W dniu 12 sierpnia 2014 roku Zarząd Powiatu Braniewskiego podjął Uchwałę
Nr 425/14 w sprawie zlecenia zadania publicznego i udzielenia dotacji celowej
Stowarzyszeniu PASARGA z siedzibą w Wilczętach na realizację zadania publicznego
Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu
14 lipca 2014 roku, w sprawie współdziałania w roku 2014 Powiatu Braniewskiego
z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadania z zakresu współpracy
z organizacjami pozarządowymi. W dniu 22 sierpnia 2014 roku została zawarta umowa
nr 1/2014.OP pomiędzy: Powiatem Braniewskim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu Braniewskiego, a Stowarzyszeniem PASARGA, z siedzibą w Wilczętach 61,
14-405 Wilczęta, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000259285. Termin
realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 25 sierpnia 2014 roku do dnia
24 grudnia 2014 roku.
7. W ramach realizacji zadania utrzymywany był stały kontakt Centrum Organizacji
Pozarządowych z Wydziałem Oświaty w celu wyznaczenia wspólnych kierunków
działań, wzajemnego informowania się o planowanych działaniach i bieżącej realizacji
projektu, zwłaszcza dotyczące tematyki przeprowadzanych szkole i zajęć doradczych,
a także spotkań informacyjnych. W ramach projektu ważne informacje otrzymywane
ze Starostwa Powiatowego w Braniewie rozsyłane były na skrzynki e-mailowe
do zainteresowanych osób, a także umieszczane na stronie internetowej COP.
Wszystkie te działania przyczyniły się do dalszej profesjonalizacji oraz wzmocnienia
umiejętności organizacji pozarządowych z terenu Powiatu. Organizacje miały stały
dostęp do pomocy w ramach usług Centrum Organizacji Pozarządowych. Udzielano
również doradztwa w zakresie konsultacji fiszek projektowych i gotowych wniosków
projektowych. Spotkania odbywały się w każdej gminie objętej Porozumieniem. W celu
stworzenia przestrzeni do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz
zaprezentowania szerszemu gronu mieszkańców powiatu braniewskiego osiągnięć
organizacji pozarządowych odbyło się łącznie 150 godzin dyżuru doradczego,
udzielono łącznie 17 godzin porad w ramach doradztwa, udostępniony był jeden
komputer z dostępem do internetu, codziennie w dni robocze przez okres realizacji
zadania, odbyło się 8 dni szkoleń po 8 godzin w których udział wzięło łącznie 90 osób.
Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Braniewie zorganizowano konferencję - VI
Forum Organizacji Pozarządowych w której udział wzięło około 400 osób.
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DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE ART. 19 a USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
1. Art.
19a
ustawy
przewiduje
zlecenie
realizacji
zadania
publicznego
o charakterze lokalnym lub regionalnym i udzielanie dotacji z pominięciem otwartego
konkursu ofert, na podstawie wniosku złożonego z własnej inicjatywy organizacji
pozarządowej. Jednocześnie muszą być spełnione następujące warunki: wysokość
dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000
zł., zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, a ofertę
w całości należy podać do publicznej wiadomości na okres 7 dni w celu zebrania
opinii i uwag dotyczących oferty. Wysokość środków finansowych przyznanych przez
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przekazanych w tym trybie nie
może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym.
2. W roku 2014 do Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęły dwie oferty
z własnej inicjatywy organizacji pozarządowych.
3. W dniu 04.08.2014 r. do Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęła oferta na
realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony środowiska
przyrodniczego pod nazwą: „Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniem,
zwalczanie kłusownictwa wodnego, zapewnienie bezpieczeństwa osobom
przebywającym w obrębie akwenów wodnych na terenie Powiatu Braniewskiego”,
złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu nr w KRS –
0000042024. Kwota zadania, o którą ubiegał się oferent wynosiła: 3.590 zł Zgodnie
z art. 19a. ust. 1. oferta spełniała warunki pozwalające na zawarcie umowy w trybie
pozakonkursowym. Zgodnie z ustawą została umieszczona na 7 dni do publicznej
wiadomości.
4. Powyższa oferta była zadaniem w zakresie ekologii i ochrony środowiska
przyrodniczego. Z oferty wynikało, że patrolowanie rejonów rzek i jezior wymaga
posiadania stosownego wyposażenia oraz ubioru umożliwiającego efektywne
wykonywanie zadań. Dotacja, o którą ubiegał się Okręg PZW wynosiła: 3.590zł.
5. W Programie 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 2014 r. na zadanie w tym zakresie przeznaczono
kwotę 5.000 zł. Po rozstrzygnięciu w marcu 2014 r. otwartego konkursu ofert
w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego na zadanie: Działania
wpływające na rozwój świadomości ekologicznej udzielono dotacji w kwocie: 3.000 zł
Do dyspozycji Zarządu pozostała kwota: 2.000 zł. W celu zlecenia zadania
zwiększono środki na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na zadania w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego
o kwotę: 1.590 zł.
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6. Zadanie realizowane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu
polegało na stałym monitorowaniu terenów wodnych i przywodnych pod kątem
zanieczyszczenia wód i ich brzegów, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz
nielegalnego obrotu rybą, zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających
w obrębie akwenów wodnych oraz ochronie środowiska. W realizację zadania
włączeni zostali członkowie Koła PZW Braniewo, Strażnicy Społecznej Straży
Rybackiej Powiatu Braniewskiego posiadający legitymację służbową wydaną przez
Starostę Braniewskiego. Ze względu na ograniczone możliwości Społeczna Straż
Rybacka swoje zadanie realizowała przy współpracy z innymi służbami np. Policją lub
Państwową Strażą Rybacką. Społeczna Straż Rybacka posiada łódź do celów
transportowo – kontrolnych, co zapewniło łatwość dotarcia do miejsc docelowych.
7. Druga oferta w związku z art. 19a ustawy. W dniu 08.09.2014 r. do Starostwa
Powiatowego w Braniewie wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego
w zakresie działań na rzecz promocji wolontariatu młodzieżowego, złożona przez
Fabrykę Aktywności Młodych z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Gen.
Sikorskiego 49/7 nr w KRS – 0000369294. Kwota zadania, o którą ubiegał się oferent
wynosiła: 290zł. Niestety, zadanie, o którego wykonanie ubiegał się wnioskodawca nie
miało odzwierciedlenia w katalogu zadań priorytetowych zaplanowanych
do wykonania na 2014r.. Z uwagi na brak środków Zarząd Powiatu Braniewskiego nie
zlecił zadania do realizacji.

UMOWY ZAWARTE W 2014 r.

1. Wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane do dofinansowania otrzymują pisemne
lub telefoniczne wezwanie do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
Zawarcie umowy o dofinansowanie następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę
w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych załączników wymaganych
w dokumentacji konkursowej między innymi poprawiony harmonogram i kosztorys
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zadania, jeżeli przyznana kwota jest niższa niż wnioskowana oraz wymagane
oświadczenia o zgodności wyciągu z rejestru lub innej ewidencji i inne.
2. Ogółem podpisano 24 umowy.
3. Kwota wydatkowana na dotacje z budżetu powiatu wyniosła: 95.090zł., w tym
21.600zł., środki pozyskane z Gmin na mocy Porozumienia, zawartego w dniu 2014
roku, w sprawie współdziałania w roku 2014 r. Powiatu Braniewskiego z Gminami
z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadań z zakresu współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
4. W dniu 2 kwietnia 2014r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyło się
uroczyste podpisanie umów na realizację poszczególnych przedsięwzięć. Ze strony
Powiatu Braniewskiego podpisy składali Starosta Braniewski - Krzysztof Kowalski
i Wicestarosta Wincenty Przyborowski. Kolejne umowy podpisywane były w ciągu roku,
każdorazowo po rozstrzygnięciu konkursu ofert.
5. W trakcje spotkania pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
w prezentacji multimedialnej przedstawili zakres działań Powiatu Braniewskiego i pola
współpracy samorządu z organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi. Odbyło się
także szkolenie na temat wykonania postanowień zawartych w umowie i rozliczania
zadań publicznych.

WYKAZ UMÓW 2014 r.
Lp.

Nazwa
Organizacji

Nazwa zadania

Tytuł zadania

Dotacja
(PLN)

Zadania w zakresie oświaty i wychowania
Umowa nr
1/2014.OW

Stowarzyszenie na
Rzecz Młodzieży w
Braniewie, ul. Wiejska
2, 14-500 Braniewo

Działania edukacyjne,
wychowawcze na rzecz
dzieci i młodzieży
realizowane w formach
pozaszkolnych

28

Ile kosztuje
człowiek czyli jak
ustrzec się
pozostania ofiarą
handlu ludźmi

2.000,-

Umowa nr
2/2014.OW

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

Podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji
narodowych,
kształtowanie postaw
patriotycznych,
pielęgnowanie polskości

XIX Regionalny
Festiwal Pieśni
Patriotycznej
i Wojskowej

2.000,-

Zadania w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego
Umowa nr
1/2014.ŚE

Umowa nr
2/2014.ŚE

Powiatowy Zarząd Ligi
Obrony Kraju
Braniewo z siedzibą
w Pieniężnie,
ul. Sienkiewicza 4,
14-520 Pieniężno
Okręg Polskiego
Związku
Wędkarskiego
w Elblągu, nr w KRS –
0000042024

Działania wpływające
na rozwój świadomości
ekologicznej

Ochrona wód i ich
brzegów przed
zanieczyszczeniem,
zwalczanie kłusownictwa
wodnego, zapewnienie
bezpieczeństwa osobom
przebywającym
w obrębie akwenów
wodnych na terenie
Powiatu Braniewskiego

Powiatowa
olimpiada
ekologiczna
„ Z przyrodą na Ty”

3.000,-

„Ochrona wód
Powiatu
Braniewskiego”

3.590,-

Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Umowa nr
1/2014.DN

Umowa nr
2/2014.DN

Umowa nr
3/2014.DN

Umowa nr
4/2014.DN

Związek Ukraińców w
Polsce Zarząd
Oddziału Ziemi
Elbląskiej, ul
Grunwaldzka 31,
82-300 Elbląg
Stowarzyszenie na
Rzecz Młodzieży
w Braniewie,
ul. Wiejska 2,
14-500 Braniewo

Towarzystwo
Miłośników Braniewa,
ul. Katedralna 9,
14-500 Braniewo

Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
Oddział Ziemi
Elbląskiej,
ul. Krótka 5,
82-300 Elbląg

Działania wspierające
walory kulturowe,
wielonarodowościowe
na teranie Powiatu
Braniewskiego

Ukraińskie
Barwy
Pogranicza

Działania wspierające
imprezy kulturalne,
prezentujące różne
gatunki twórczości,
mające szczególne
znaczenie dla Powiatu
Braniewskiego
Działania wspierające
imprezy kulturalne,
prezentujące różne
gatunki twórczości,
mające szczególne
znaczenie dla Powiatu
Braniewskiego
Działania wspierające
imprezy kulturalne,
prezentujące różne
gatunki twórczości,
mające szczególne
znaczenie dla Powiatu
Braniewskiego

Festiwal kuglarski
Braniewo 2014
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7.000,-

6000,-

Konferencja
popularno-naukowa
„III Krańce Europy”

5000,-

„Międzynarodowe
Warmińskie
Spotkania Twórcze”

7000,-

Umowa nr
5/2014.DN

Umowa nr
6/2014.DN

Umowa nr
7/2014.DN

Umowa nr
8/2014.DN

Umowa nr
9/2014.DN

Umowa nr
10/2014.DN

Stowarzyszenie
Edukacyjne „Drabina”,
ul. PCK 4, 14-500
Braniewo

ZHP Chorągiew
Warmińsko –
Mazurska Hufiec
Braniewo,
ul. Armii Krajowej 9,
14-500 Braniewo
Oddział Rejonowy
Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
w Braniewie,
ul. Kościuszki 111,
14-500 Braniewo
Oddział Rejonowy
Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
w Braniewie,
ul. Kościuszki 111,
14-500 Braniewo
Braniewskie
Stowarzyszenie
Modelarzy SpecModel,
ul. Gdańska 28-32,
14- 500 Braniewo

Stowarzyszenie
Zdrowa Rodzina,
ul. Sienkiewicza 2
14-520 Pieniężno

Działania wspierające
imprezy kulturalne,
prezentujące różne
gatunki twórczości,
mające szczególne
znaczenie dla Powiatu
Braniewskiego
Działania wspierające
imprezy kulturalne,
prezentujące różne
gatunki twórczości,
mające szczególne
znaczenie dla Powiatu
Braniewskiego
Działania wspierające
imprezy kulturalne,
prezentujące różne
gatunki twórczości,
mające szczególne
znaczenie dla Powiatu
Braniewskiego
Działania wspierające
imprezy kulturalne,
prezentujące różne
gatunki twórczości,
mające szczególne
znaczenie dla Powiatu
Braniewskiego
Działania wspierające
imprezy kulturalne,
prezentujące różne
gatunki twórczości,
mające szczególne
znaczenie dla Powiatu
Braniewskiego
Działania wspierające
imprezy kulturalne,
prezentujące różne
gatunki twórczości,
mające szczególne
znaczenie dla Powiatu
Braniewskiego

Powiatowy Festiwal
Piosenki
Przedszkolnej
„Z piosenką
w plecaku”

800,-

Festiwal Piosenki
„Rozdziawa 2014”

1000,-

Powiatowy
przegląd zespołów
Śpiewaczych
„Ochrona kultury
Warmii”

Amatorki seniorki
z Pieniężna
integrują się ze
światem śpiewając
piosenki ludowe
w trzech językach

3.000,-

600,-

Związki Ziemi
Braniewskiej
z morzem

4.500,-

Serca otwarte
muzyką-festiwal
integracyjny osób
niepełnosprawnych

2000,-

Zadania w zakresie kultury fizycznej
Umowa nr
1/2014.KF

Umowa nr
2/2014.KF

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

Sportowy Klub
Jeździecki „MOS
Izabelka Braniewo”,

Upowszechnianie kultury
fizycznej poprzez
organizację imprez
sportowo-rekreacyjnych
ze szczególnym
uwzględnieniem
aktywności dzieci
i młodzieży
Upowszechnianie kultury
fizycznej poprzez
organizację imprez
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Powiatowy
Międzypokoleniowy
Turniej Strzelectwa
Sportowego o
Puchar Starosty
Braniewskiego
Ogólnopolskie
Towarzyskie
Młodzieżowe

800,-

800,-

ul. Gdańska 26/2,
14-500 Braniewo

Umowa nr
3/2014.KF

Umowa nr
4/2014.KF

Umowa nr
5/2014.KF

Stowarzyszenie
sportowe RIM TIM
TEAM, ul. PCK 4,
14-500 Braniewo

Braniewski Uczniowski
Klub Sportowy
„Budowlanka”,
ul. Wiejska 2,
14-500 Braniewo

Polskie Towarzystwo
TurystyczKrajoznawcze
Oddział Ziemi
Elbląskiej, ul. Krótka 5,
82-300 Elbląg

sportowo-rekreacyjnych
ze szczególnym
uwzględnieniem
aktywności dzieci
i młodzieży
Upowszechnianie kultury
fizycznej poprzez
organizację imprez
sportowo-rekreacyjnych
ze szczególnym
uwzględnieniem
aktywności dzieci
i młodzieży
Upowszechnianie kultury
fizycznej poprzez
organizację imprez
sportowo-rekreacyjnych
ze szczególnym
uwzględnieniem
aktywności dzieci
i młodzieży
Wspieranie imprez
sportowych,
popularyzujących sport
wodny

Zawody
Jeździeckie w
Braniewie
„Ruch ,Aktywność i
Zabawa”

1.700,-

Organizacja imprez
sportowych dla
mieszkańców
powiatu
braniewskiego na
obiekcie „Orlik
2012”
Organizacja
cyklicznych imprez
wodnych PTTK:
żeglarskich i
kajakowych

1.700,-

4.000,-

Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa
Umowa nr
1/2014.TK

Umowa nr
2/2014.TK

Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze
Oddział Ziemi
Elbląskiej, ul. Krótka 5,
82-300 Elbląg
ZHP Chorągiew
Warmińsko –
Mazurska Hufiec
Braniewo,
ul. Armii Krajowej 9,
14-500 Braniewo

Wspieranie przedsięwzięć
popularyzujących
turystykę i krajoznawstwo
w Powiecie Braniewskim

Organizacja
cyklicznych
imprez
turystyczno –
krajoznawczych

Wspieranie przedsięwzięć
popularyzujących
turystykę i krajoznawstwo
w Powiecie Braniewskim

XXII Wiosenny
Rajd Pieszy
Boryna „Leśne
harcowanie –
poznaj lasy
swojego regionu

4000,-

1000,-

Zadania w zakresie pomocy społecznej
Umowa nr
1/2014.PS

Dom Zakonny
Zgromadzenia Sióstr
św. Katarzyny
ul. Bł. Reginy
Protmann 4,
14-500 Braniewo

Prowadzenie Punktu
Interwencji Kryzysowej

Prowadzenie
Punktu Interwencji
Kryzysowej

12.000,-

Zadania na rzecz organizacji pozarządowych
Umowa nr
1/2014.OP

Stowarzyszenie
PASARGA z siedzibą

Działalność
wspomagająca
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Powiatowe
Centrum

21.600,-

w Wilczętach

technicznie, szkoleniowo
i infor. Org. poz., w tym,
w szczególności działania
ukierunkowane
na
pozyskanie
środ. pozabudżetowych

Organizacji
Pozarządowych

WYKONANIE PLANU PO PODPISANIU UMÓW
1. Konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego wyłonił najlepsze projekty,
które otrzymały dofinansowanie w trybie otwartych konkursów ofert oraz w trybie art.
19a. Poniższa tabela obrazuje relacje kwoty zaplanowanej w budżecie, kwoty
wydatkowanej w ramach podpisanych umów zlecania zadań publicznych organizacjom
pozarządowym:

Nr
zad.

1

Rozdział

2
80195

1.1

1.2

90019

2.1

2.2

92195

3.1

Kwota
Dotacji PLN

Udzielona
dotacja PLN

Zostało PLN/
ew. uwagi

4
4.000,-

5
4.000,-

6
0,-

Działania edukacyjne, wychowawcze
na rzecz dzieci i młodzieży
realizowane w formach pozaszkolnych.
Podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowych, kształtowanie
postaw patriotycznych, pielęgnowanie
polskości.

2.000,-

2.000,-

0,-

2.000,-

2.000,-

0,-

Zadania w zakresie ekologii
i ochrony środowiska
przyrodniczego

5.000,+ (1.590,-)

6.590,-

0,-

Działania wpływające na rozwój
świadomości ekologicznej.

3.000,-

3.000,-

Ochrona wód i ich brzegów przed
zanieczyszczeniem, zwalczanie
kłusownictwa wodnego, zapewnienie
bezpieczeństwa osobom
przebywającym w obrębie akwenów
wodnych na terenie Powiatu
Braniewskiego.

3.590,-

3.590,-

Zwiększenie
środków o 1.590 zł.
w stosunku
do budżetu
początkowego
(środki z ochrony
środowiska)

Zadania w zakresie kultury
i ochrony dziedzictwa
narodowego

38.400,-

36.900

1.500,-

Działania wspierające walory kulturowe,
wielonarodowościowe na terenie
Powiatu Braniewskiego.

7.000,-

7.000,-

0,-

Nazwa zadania

3

Zadania w zakresie oświaty
i wychowania
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3.2

92695

4.1

4.2

63095

Działania wspierające imprezy
kulturalne, prezentujące różne gatunki
twórczości, mające szczególne
znaczenie dla Powiatu Braniewskiego.

31.400,-

29.900,-

1.500,-

Zadania
fizycznej

kultury

9.000,-

9.000,-

0,-

Upowszechnianie
kultury
fizycznej
poprzez organizację imprez sportowo rekreacyjnych
ze
szczególnym
uwzględnieniem
aktywności
dzieci
i młodzieży.
Wspieranie
imprez
sportowo
rekreacyjnych, popularyzujących sport
wodny.

5.000,-

5.000,-

0,-

4.000,-

4.000,-

0,-

Zadania w zakresie
i krajoznawstwa

turystyki

5.000,-

5.000,-

0,-

przedsięwzięć
turystykę
w
Powiecie

5.000,-

5.000,-

0,-

pomocy

12.000,-

12.000,-

0,-

interwencji

12.000,-

12.000,-

promocji

2.000,-

0,-

w

zakresie

Wspieranie
popularyzujących
i
krajoznawstwo
Braniewskim.

5.1

85220
6.1

Zadania w
społecznej

zakresie

Prowadzenie
kryzysowej.

punktu

Zadania w zakresie
i ochrony zdrowia

2.000,-

85195
Działania na rzecz zdrowia, profilaktyki
zdrowotnej, między innymi promocji
krwiodawstwa i honorowego dawstwa
szpiku kostnego.

7.1

75095

8.1

Unieważniono
konkurs (uchwała
nr 415/14
Zarządu Powiatu
Braniewskiego
z dnia 22 lipca
2014r.

organizacji

21.600,-

21.600,-

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

21.600-

21.600,-

97.000,(+1.590,-)

95.090,-

Zadania na rzecz
pozarządowych

0,-

3.500,-

6. Umowa o dofinansowanie projektu stanowi obustronne zobowiązania i prawa stron do
realizacji projektu i wypłaty środków. Określa także warunki rozwiązania umowy
i ewentualnego zwrotu środków. Warunki rozwiązania umowy o dofinansowanie zostały
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ustanowione w poszczególnych częściach umowy.
7. Podstawową przesłanką do rozwiązania umowy o dofinansowanie jest stwierdzenie
wystąpienia podczas realizacji projektu nieprawidłowości, które uniemożliwiają jego
realizację lub czynią ją niecelową lub inne warunki np. niemożliwość realizacji umowy
przez podmiot dotowany z przyczyn zaistniałych po podpisaniu umowy.
8. W roku 2014 dwie organizacje pozarządowe nie były w stanie zrealizować zadania
publicznego:
1) Sportowy Klub Jeździecki „MOS Izabelka Braniewo”, ul. Gdańska 26/2, 14-500
Braniewo, w związku z umową nr 2/2014.KF zwróciło dotację udzieloną
w kwocie 800 zł. na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej pod nazwą:
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportoworekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności dzieci i młodzieży, tytuł
zadania:
Ogólnopolskie
Towarzyskie
Młodzieżowe
Zawody
Jeździeckie
w Braniewie.
2) Stowarzyszenie sportowe RIM TIM TEAM, ul. PCK 4, 14-500 Braniewo,
w związku z umową nr 3/2014.KF zwróciło dotację udzieloną w kwocie 1.700 zł. na
realizację zadania w zakresie kultury fizycznej pod nazwą: Upowszechnianie kultury
fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem aktywności dzieci i młodzieży, tytuł zadania: „Ruch, Aktywność
i Zabawa”.
9. Przed upływem terminu realizacji zadania publicznego określonym w umowie
w roku 2014 dwie organizacje złożyły wniosek o zmiany treści umowy na realizację
zadania publicznego wykonywanego jako działalność pożytku publicznego:
1) umowa nr 1/2014.OW z dnia 2 kwietnia 2014r. na realizację zadania, publicznego
w zakresie oświaty i wychowania pod nazwą: Działania edukacyjne, wychowawcze
na rzecz dzieci i młodzieży realizowane w formach pozaszkolnych „Ile kosztuje
człowiek czyli jak ustrzec się pozostania ofiarą handlu ludźmi”,
2) umowa Nr 3/2014.DN z dnia 2 kwietnia 2014 r., o wsparcie realizacji zadania
publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod nazwą:
Działania wspierające imprezy kulturalne, prezentujące różne gatunki twórczości,
mające szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego, tytuł zadania:
Konferencja popularno – naukowa „III Krańce Europy”.
Zmiany w w/w umowach nie naruszały zasad uczciwej konkurencji w związku z art. 5 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i nie spowodowały istotnych
zmian treści oferty, która została wybrana w konkursie. Uzasadnienie zmian było
sensowne i celowe. Ponieważ wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane
w związku z umową wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej zawarto aneksy
do w/w umów.
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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. z 2013, poz. 182 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 zlecenie zadań
organizacjom pozarządowym jest korzystne ze względów ekonomicznych. Zapewnia
optymalne wykorzystanie środków finansowych oraz oszczędne i racjonalne ich
wydatkowanie.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU W ZAKRESIE WYKONANIA ZADAŃ
Z POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ PCPR

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE FROMBORKU
funkcjonuje od dnia 01.03.2010r. na podstawie: Umowy Nr 1/SDS/2009 zawartej
w dniu 7 października 2009 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Braniewskiego, a Caritas
Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie w sprawie „Utworzenie i prowadzenie
środowiskowego domu samopomocy dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych
z zaburzeniami psychicznymi”.
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Zgodnie z umową przekazywana była dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Od 01.01.2014 r. do 30.11.2014 r. przekazano dotację w wysokości
305.331.89 zł na działalność bieżącą. Z budżetu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego
zostały również przekazane dodatkowe środki przeznaczone na transport podopiecznych
w wysokości 5.400.00 zł razem przekazano 310.731.89zł.
Umowa nr 1/2014 zawarta w dniu 26 listopada 2014r pomiędzy Zarządem Powiatu
Braniewskiego a Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie o powierzenie realizacji
zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla
30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w powiecie
Braniewskim”.
Zgodnie z Umową przekazywana była dotacja z warmińsko - mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Od 01.12.2014 r. do 31.12.2014r przekazano dotację w wysokości
30.000.00 zł na działalność bieżącą i 36.668.11 zł na działalność bieżącą, zwiększona
została dotacja na 1 podopiecznego i realizowano zadania związane ze standaryzacją
ŚDS. Razem przekazano 66.668.11 zł.
Łączne wydatki powiatu w 2014 r. wyniosły 377.400.00 zł sporządzono
sprawozdanie z realizacji
zadania, dotacje zostały wydane w sposób właściwy
i rozliczone zgodnie z zawartą umową. Dochody z tytułu odpłatności uczestników
za pobyt w ŚDS wyniosły 2.546,23 zł i zostały odprowadzone do Powiatu.

ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM CAŁKOWICIE
LUB CZĘŚCIOWO POZBAWIONYM OPIEKI RODZICÓW PRZEZ UMIESZCZENIE
ICH W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ NIEPUBLICZNEJ,
w tym:
RODZINNY DOM DZIECKA W BRANIEWIE
prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie funkcjonuje
od
1.06.2010 r. na podstawie Umowy Nr 1/RDD/2010 zawartej w dniu 20.04.2010 r.
pomiędzy Zarządem Powiatu Braniewskiego, a Caritas Archidiecezji Warmińskiej
w Olsztynie w sprawie „zapewnienia dzieciom z terenu powiatu braniewskiego opieki
i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”.
W 2014r. poniesiono wydatki na dzieci umieszczone w R.D.Dz. w Braniewie w wysokości
174.974.08 zł. Miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w niepublicznej placówce
opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego w 2014r wyniósł: od 01.01.2014
do 28.02.2014r - 1.793.48zł., od 01.03.20144 do 31.12.2014r 1.828.48 zł. Sporządzono
sprawozdania z wykonania zadania, dotacje rozliczono w sposób właściwy.
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KATOLICKI OŚRODEK WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W BRANIEWIE
placówka opiekuńczo-wychowawcza niepubliczna prowadzona przez Zgromadzenie
Zakonne Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie w 2014 r. poniesiono następujące wydatki:
1) na dzieci umieszczone w KOW w Braniewie w wysokości 627.159.24 zł, w tym:
317.372.71 zł - w mieszkaniu dla 14 dzieci,
2) 309.786.53 zł w mieszkaniu usamodzielnienia dla 12 dzieci, Sporządzono
sprawozdania z wykonania zadania, dotacje rozliczono w sposób właściwy.
Miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w niepublicznej placówce opiekuńczo
wychowawczej funkcjonującej przy Katolickim Ośrodku Wsparcia Dzieci Młodzieży w 2014
r. wyniósł:
1) mieszkanie dla dzieci (14 miejsc statutowych):
od 01.01.2014r do 28.02.2014r. 2.005.94 zł,
od 01.03.2014r do 31.12.2014 r. 2.054.08 zł,
2) baszta (12 miejsc statutowych):
od 01.01.2014r do 28.02.2014r 2.007.89 zł,
od 01.03.2014r do 31.12.2014r 2.250.00 zł.
Dochody Powiatu z tytułu odpłatności rodziców za dziecko umieszczone w placówce
wyniosły 0.00 zł.

INICJATYWA LOKALNA
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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.
2. Zgodnie z art. 19b ust. 1 inicjatywa lokalna z założenia ma być instrumentem
współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi,
a także z mieszkańcami, obywatelami niereprezentującymi żadnych organizacji.
Polegać ma na wspólnej realizacji zadania, bez elementu dotacji, ale za to
z możliwością udostępniania przez jednostkę samorządu terytorialnego niezbędnych
środków rzeczowych. Obywatele mogą natomiast oferować swoją pracę społeczną,
świadczenia pieniężne i rzeczowe.
3. Ich przedmiotem mogą być wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do polepszenia
warunków
życia
mieszkańców
Powiatu
Braniewskiego,
nieprzewidziane
do realizacji w innym trybie.
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4. W roku 2014 nie wpłynął żaden wniosek na realizację zadań w ramach inicjatywy
lokalnej.

Część III
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
1. Celem głównym takich przedsięwzięć jest wdrożenie odpowiedniego, stałego modelu
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, a także zniwelowanie barier
utrudniających skuteczne współdziałanie w zakresie płaszczyzn współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi oraz podniesienie jakości współpracy pozafinansowej.
2. W roku 2014 Starostwo podejmowało szereg działań, które organizowane były we
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacje czynnie włączały się do
organizowanych przez Powiat świąt narodowych np. 11 listopada, wizytach
zagranicznych gości np. wizyta gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego, imprezach
kulturalnych, sportowych itp. Oto niektóre z nich:

KONKURS „AKTYWNI I SKUTECZNI”

1. Zarząd Powiatu Braniewskiego doceniając działania organizacji pozarządowych
postanowił wzorem lat ubiegłych przeprowadzić Powiatowy Konkurs na najaktywniejszą
organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: "Aktywni i skuteczni".
Organizacja konkursu wymagała przyjęcia następujących uchwał:
1) uchwała nr 411/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2014r.
w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację
pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”,
2) uchwała nr 421/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 lipca 2014r.
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”,
3) uchwała nr 426/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 sierpnia 2014r.
w sprawie rozstrzygnięcia Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację
pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą „Aktywni
i
skuteczni”.
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2. Konkurs ogłoszono w dniu 25 czerwca 2014 r., wnioski zgłoszeniowe przyjmowano do
dnia 21 lipca 2014 r. Konkurs dotyczył działań w 2013 roku. W dniu 1 sierpnia 2014 r.
w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu.
Do konkursu przystąpiło 5 organizacji pozarządowych.
WYKAZ WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH
DO POWIATOWEGO KONKURSU „AKTYWNI I SKUTECZNI” W 2014 r.
Lp.

Nazwa organizacji

Siedziba/
Adres do korespondencji

Email/tel.

Nr KRS lub innej
ewidencji

1

Stowarzyszenie
Przyjaciół Lechowa
„Lechowianie”
Stowarzyszenie
Pasarga

Lechowo 21,
14-520 Pieniężno

Spllechowianie@wp.pl

26.08.2011
KRS 0000392357
11.07.2006r. KRS
259285

Towarzystwo
Miłośników Braniewa
Stowarzyszenie Na
Rzecz Młodzieży w
Braniewie
Stowarzyszenie Opieki
Paliatywno –
Hospicyjnej
i Długotrwale
Unieruchomionych
„Pomocna Dłoń”

Ul. Katedralna 9,
14-500 Braniewo
Ul. Wiejska 2,
14-500 Braniewo

2
3
4

5

Wilczęta 61,
405 Wilczęta

Ul. Gdańska19,
500 Braniewo

14-

55 249 65 10
Tel. 504371455
stowarzysz@wp.pl,
www.snrzm.iq.pl

14-

552441365

1998
KRS-0000047350
7.04.2005
KRS 0000231971
16.12.2003
KRS -183627

3. W dniu 1 sierpnia 2014 roku Kapituła Konkursu zaopiniowała zgłoszone wnioski, biorąc
pod uwagę kryteria oceny zawarte w regulaminie konkursu. Każdy członek Kapituły
posiadał kartę pomocniczą oceny wniosków zgłoszeniowych, sporządzoną na
podstawie kryteriów oceny zawartych w regulaminie. Poniższa tabela przedstawia
klasyfikację wniosków po zaopiniowaniu przez Kapitułę Konkursu.
Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

1
2

Towarzystwo Miłośników Braniewa
Stowarzyszenie Opieki Paliatywno – Hospicyjnej
Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń”

3
4
5

Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie”
Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży w Braniewie
Stowarzyszenie Pasarga

Miejsce w klasyfikacji

i

1
2
3
4
5

4. Zarząd Powiatu Braniewskiego wyłonił zwycięzców w konkursie:
Lokata

Nazwa organizacji

I miejsce

Towarzystwo Miłośników Braniewa

Siedziba/
Adres do korespondencji
Ul. Katedralna 9,
14-500 Braniewo
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Nr KRS lub innej
ewidencji
1998
KRS - 0000047350

II miejsce

Stowarzyszenie Opieki Paliatywno –
Hospicyjnej i Długotrwale
Unieruchomionych „Pomocna Dłoń”

Ul. Gdańska19,
14-500 Braniewo

16.12.2003
KRS -183627

III miejsce

Stowarzyszenie
Przyjaciół Lechowa „Lechowianie”

Lechowo 21,
14-520 Pieniężno

26.08.2011
KRS - 0000392357

5. Decyzją Zarządu przyznano wyróżnienia następującym organizacjom:
Nazwa organizacji
Stowarzyszenie Pasarga

Siedziba/
Adres do korespondencji
Wilczęta 61,
14-405 Wilczęta

Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży
w Braniewie.

Ul. Wiejska 2,
Braniewo

14-500

Nr KRS lub innej
ewidencji
11.07.2006r.
KRS - 259285
7.04.2005
KRS - 0000231971

6. Nagrody w konkursie "Aktywni i Skuteczni" wręczono na Forum Organizacji
Pozarządowych w dniu 29 sierpnia 2015 roku.

WOLONTARIAT
1. W roku 2014 Starostwo wyróżniło nową kategorię działań – wolontariat. W ramach
nawiązanej współpracy z organizacjami pozarządowymi wypracowany został program
współpracy na 2014 r., który, jako jedną z form współpracy zakłada promowanie przez
Starostwo Powiatowe w Braniewie działalności organizacji pozarządowych i podmiotów
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działających na rzecz pożytku publicznego. Ważną rolę w tych działaniach odgrywa
wolontariat.
2. Niemal każda prężnie działająca instytucja lub organizacja pozarządowa potrzebuje
pomocy wolontariuszy. Wolontariuszem może być każdy, bez względu na wiek.
W coraz większej ilości szkół działają szkolne kluby wolontariusza, w ramach których
uczniowie, nauczyciele wspólnie realizują działania na rzecz społeczności szkolnej
i środowiska lokalnego. Coraz bardziej popularny staje się wolontariat seniorów.
3. Wolontariusze pomagają w organizacji różnych imprez lokalnych, biorą udział
w imprezach sportowych, kulturalnych, społecznych, realizują pomysły własne
i innych. Ogromne zasługi dla wolontariatu wnoszą uczniowie naszych szkół
ponadgimnazjalnych. Ich praca polega na różnych formach aktywności między innymi
prowadzą zajęcia plastyczne, warsztaty różnego rodzaju, gry i zabawy oraz wcielają się
w maskotki i tym samym promują Powiat Braniewski. Z kolei wolontariuszy-seniorów
można spotkać w wielu miejscach, wspierają wiele imprez gminnych i powiatowych
wystawiając stoisko promocyjne lub śpiewając w zespole muzycznym, ludowym,
tanecznym.
4. Za bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka za serce, pomoc i wsparcie
przyznano kilka wyróżnień indywidualnych. Wyróżnione osoby to:
1) Pan Marian Nadziejko - Prezes Fundacji Żółty Szalik i Stowarzyszenia opieki
paliatywno - hospicyjnej i długotrwale unieruchomionych "Pomocna Dłoń", Skarbnik
w Stowarzyszeniu "Warmia - Bikers" oraz założyciel Centrum Wolontariatu
w Braniewie,
2) Pani Agnieszka Szydłowska - członek Fundacji Żółty Szalik", Prezes Stowarzyszenia
Lacrimosa, wolontariusz, doradca Centrum Organizacji Pozarządowych,
3) Pani Beata Jarosz - Prezes Stowarzyszenia Pasarga, wolontariusz, inicjator akcji
pomocowych dla osób potrzebujących, Koordynator Centrum Organizacji
Pozarządowych w Braniewie,
4) Pani Teresa Kozik - była Prezes Sportowego Klubu Jeździeckiego MOS Izabelka,
miłośnik koni, przedsiębiorca, osoba niosąca bezinteresowną pomoc organizacyjną
poprzez wspieranie powiatowych uroczystości,
5) Pan Sebastian Jaszak - żołnierz 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej
w Braniewie, inicjator utworzenia Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy
9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie, organizator
i popularyzator akcji zbiórki poboru krwi i rejestracji dawców szpiku kostnego.
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WSPÓLNE ZESPOŁY DORADCZE I KONSULTACYJNE

1. Jednym ze sposobów na bardziej usystematyzowaną, zinstytucjonalizowaną formę
współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku było tworzenie
wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, składających się
z przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych.
2. Wspólne zespoły są uzupełnieniem procesu dialogu i współpracy partnerów
społecznych ze Starostwem Powiatowym. Przykładami takich zespołów są powołane
komisje konkursowe, kapituły konkursu, członkowie organizacji działają
w radzie
sportu oraz mniej sformalizowane grupy, powoływane np. w celu realizacji zadań
publicznych w najbardziej skuteczny i efektywny sposób oraz dostarczenie
mieszkańcom usług w większej ilości i wyższej jakości. Taki zespół powołano
nieformalnie przy organizacji Forum Organizacji Pozarządowych.
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3. Udział w komisjach konkursowych, kapitułach i zespołach doradczych jest dobrowolny
i nieodpłatny, nie przysługuje członkom komisji zwrot kosztów podróży. Niekiedy kilka
razy w tygodniu trzeba uczestniczyć w komisjach po kilka godzin dziennie. Doceniając
trud i zaangażowanie w sprawy lokalne oraz za wspieranie samorządu Powiatu
w działaniach na rzecz naszych mieszkańców podziękowania okolicznościowe
otrzymały następujące osoby:
1) Ewelina Ślepokura - pracownik w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie, członek
Komisji Konkursowych zgłoszony przez Powiatowy Zarząd Ligi Obrony Kraju
w Braniewie z siedzibą w Pieniężnie,
2) Teresa Iwaszkiewicz - pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Braniewie oraz członek Komisji Konkursowych zgłoszony przez Stowarzyszenie
Pomocy Społecznej Socjal,
3) Katarzyna Keller Gierko - pedagog i wychowawca z ogromnym doświadczeniem
w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wielokrotnie zasiadała w jury w różnych konkursach
szkolnych, w których brali udział uczniowie oraz członek Komisji Konkursowych
w opiniowaniu zadań Powiatu Braniewskiego,
4) Józefa Łutaj - długoletni nauczyciel, obecnie na emeryturze, członek Komisji
Konkursowej, działacz społeczny, zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych
Okręg Warmińsko – Mazurski,
5) Edyta Karpińska, wieloletni działacz społeczny, Sołtys wsi Bardyny, doradca
w Centrum Organizacji Pozarządowych oraz członek Komisji Konkursowych
na zadania Powiatu Braniewskiego,
6) Gegorz Lipiec - emerytowany policjant Komendy Powiatowej Policji
w Braniewie, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, członek
Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży,
7) Heryk Makutunowicz,
i Inwalidów w Braniewie,

członek

Polskiego

Związku

Emerytów,

Rencistów

8) Wojciech Jaroszek, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
w Braniewie, sekretarz Towarzystwa Miłośników Braniewa oraz członek Komisji
Konkursowych,
9) Jacek Iwulski, właściciel Zakładu Fotograficznego w Braniewie, wieloletni działacz
społeczny, skarbnik Towarzystwa Miłośników Braniewa, członek Komisji
Konkursowych,
10) Jerzy Butkiewicz, pracownik Inkubatora Ekonomii Społecznej w Braniewie,
V-ce Prezes Towarzystwa Miłośników Braniewa.
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FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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. W związku z tym jednym z zaplanowanych na 2014 rok działań było
zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych.
2. 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.
3. Forum Organizacji Pozarządowych, to platforma współpracy i wymiany
doświadczeń pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi.
Od kilku lat jest stałym punktem współpracy Powiatu Braniewskiego z Radą
Organizacji Pozarządowych, poszczególnymi organizacjami pozarządowymi oraz
wolontariuszami i samorządami. Celem tego przedsięwzięcia jest wdrożenie
odpowiedniego, stałego modelu współpracy, a także zniwelowanie barier
utrudniających skuteczne współdziałanie w zakresie płaszczyzn współpracy oraz
podniesienie jakości współpracy pozafinansowej.
4. Celem forum było pokazanie całej społeczności jak ważne są organizacje
pozarządowe w naszym powiecie, czym się zajmują i jak wiele robią dla innych.
Jest to także okazja dla działaczy lokalnych poznania się z liderami stowarzyszeń,
czy fundacji, okazja do wymiany doświadczeń.
5. Forum zostało zorganizowane w Braniewie w amfiteatrze i miało formę zarówno
targów organizacji, gdzie każdy mógł uczestniczyć w prowadzonych panelach
dyskusyjnych, warsztatach np; tańca nowoczesnego, robienia kwiatów z bibuły,
grania na bębnach afrykańskich itp., były liczne stragany z regionalnymi potrawami
częstowano przybyłych grochówką i pieczoną na ognisku kiełbaską. Odbyły się
warsztaty poprowadzone przez wolontariuszy. Wystąpiły zespoły seniorskie
i młodzieżowe z Powiatu Braniewskiego, przygotowane były wystawy rękodzieła,
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prezentacje organizacji pozarządowych, gdzie wolontariusze przeprowadzili
warsztaty tematyczne, konkursy, gry i zabawy. Zostały zaprezentowane wioski
tematyczne, odbyła się degustacja potraw regionalnych, pięknie prezentowały się
stoiska promujące organizacje oraz nasz powiat i miasto. Kolejną atrakcją były
stragany oraz wiele innych możliwości zabaw, zwłaszcza dla najmłodszych np.
dmuchane zamki. Także tematyka zagadnień prezentowanych na Forum była
bardzo różnorodna, niemniej jednak dobierana była w taki sposób, by w jak
najszerszym stopniu korespondować z oczekiwaniami zarówno samorządu, jak
i sektora pozarządowego.
6. W trakcie forum nastąpiło wręczenie podziękowań i nagród za działalność na rzecz
rozwoju lokalnego między innymi:
1) w Powiatowym konkursie na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu
Braniewskiego pod nazwą „Aktywni i skuteczni”,
2) uhonorowanie wolontariuszy roku za działalność na rzecz drugiego człowieka,
3) wręczenie podziękowań dla osób, które aktywnie wspierały Powiat
w działaniach na rzecz współpracy i współdziałania.
4) prezentacja statuetki „Godni naśladowania”, którą otrzymał powiat w 2013r.
za wieloletnią współpracę z gminami i organizacjami pozarządowymi.
W trakcie Forum Starosta Braniewski podziękował włodarzom gmin za wsparcie,
pomoc i zrozumienie potrzeb lokalnej społeczności w tym potrzeb organizacji
pozarządowych i nagrodził statuetkami partnerów porozumienia, gdyż nagroda,
którą otrzymał Powiat Braniewski jest efektem bardzo dobrej współpracy
samorządów: Powiatu i Gmin.
7. Wszystkie te działania są efektem wypracowania pewnego mechanizmu
promowania inicjatyw wynikających z potrzeb lokalnych środowiska, w taki sposób,
by mogły stać się promotorami własnego rozwoju,
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DOŻYNKI POWIATOWE
1. Dożynki powiatowe odbyły się w dniu 7 września 2014r. w Braniewie. organizatorem
było Starostwo Powiatowe w Braniewie a współorganizatorem Urząd Miasta Braniewa.
Tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Bazylice pw. św. Katarzyny.
Podczas mszy delegacje z gmin Powiatu Braniewskiego złożyły kosze z darami,
w których znalazły się tegoroczne płody rolne.
2. W trakcie dożynek Starosta Braniewski wręczył kosze upominkowe działaczom
organizacji pozarządowych za wkład w rozwój Powiatu Braniewskiego, promocję
walorów turystycznych, kulturalnych oraz za działania wspierające wiele dziedzin życia
społecznego, upominki otrzymały następujące osoby/organizacje:
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1) Stowarzyszenie Braniewskich Modelarzy SpecModel, które na koncie swoich
osiągnięć posiada liczne nagrody i wyróżnienia, a jego członkowie sięgają po coraz
to nowe wyzwania. Stowarzyszenie wspiera aktywnie wiele imprez z terenu Powiatu
Braniewskiego,
2) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany", które aktywnie promuje
środowisko naturalne, wykorzystując zasoby historyczno - kulturowe, działa także na
rzecz rozwoju i produkcji wyrobów regionalnych,
3) Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Elblągu za aktywną działalność
na rzecz promocji, krajoznawstwa i turystyki na terenie powiatu braniewskiego oraz
za organizację wielu imprez turystycznych takich jak: rajdy piesze i rowerowe, oraz
spływy kajakowe i regaty żeglarskie, w które angażuje coraz więcej dzieci i młodzieży
z Powiatu Braniewskiego,
4) Kamil Myszka - Prezes Braniewskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych
za dotychczasowy ogromny wkład w rozwój kultury w Powiecie Braniewskim,
za pomoc w przygotowaniu wielu imprez o zasięgu powiatowym oraz za prowadzenie
szerokiego wachlarza animacji kulturalnych w Powiecie Braniewskim,
5) Wiktor Kumidor, - prezes Stowarzyszenia Sportowego TATAMI w Braniewie, które
wyłania młode talenty sportowe,
6) Andrzej Zieliński - Członek Towarzystwa Miłośników Braniewa, znany braniewski
artysta, malarz, który poprzez swoją pasję współtworzy dokumentację historyczną
Powiatu Braniewskiego w obrazach.
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EKONOMIA SPOŁECZNA W POWIECIE BRANIEWSKIM
Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie, łączy w sobie cele społeczne
i ekonomiczne oparte na wartościach partycypacji, samorządności i solidarności. Odgrywa
szczególną rolę w społecznym rozwoju lokalnym, wspomagając walkę przeciwko
bezrobociu, biedzie i wykluczeniu społecznemu. Wspomaga proces budowania
społeczeństwa obywatelskiego. Bywa określana również jako gospodarka społeczna lub
przedsiębiorczość społeczna. Poza możliwością tworzenia nowych miejsc pracy oraz
uaktywnieniu do działania ludzi, których potencjał bywa niedostrzegany, z różnych
powodów pasywny, ta inicjatywa społeczna wnosi dla społeczności lokalnej inne cenne
wartości między innymi integrację i szeroko pojęty rozwój lokalnych wspólnot. Stwarza
możliwość
wypracowania
metod
współpracy
między
sektorem
publicznym
i pozarządowym, rozwiązując problemy społeczne, które dręczą niemal wszystkie
samorządy.
W dniu 4 marca 2014r. Rada Powiatu Braniewskiego przyjęła uchwałę
nr XXXV/339/14 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej
w Powiecie Braniewskim na lata 2014 – 2020. W dniu 7 kwietnia 2014 roku Starosta
Braniewski Zarządzeniem nr 14/2014 powołał koordynatora ds. Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Powiecie Braniewskim.
Starostwo Powiatowe w roku 2014 wielokrotnie wspierało wyjazdy na targi
promujące Powiat Braniewski. Między innymi wspierało wyjazdy Inkubatora Ekonomii
Społecznej i organizacji pozarządowych na Targi Ekonomii Społecznej przeznaczając
dużą ilość materiałów promocyjnych, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem.
Powiat Braniewski reprezentowała bardzo liczna grupa organizacji pozarządowych,
między innymi:
Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży
Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku
Wioska tematyczna "Jak u babci" Jędrychowo
Wioska tematyczna "Wioska rodzinna "Wielkie Wierzno
Stowarzyszenie Braniewskich Modelarzy SPECMODEL
Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklistów Warmia Bikers
Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych
"Pomocna Dłoń" w Braniewie
8) Powiatowy Zespół ds wdrażania ekonomii społecznej
9) Polski Związek Niewidomych
10) Grupa inicjatywna spółdzielni socjalnej z Żelaznej Góry
11) Grupa nieformalna z gminy Braniewo
12) Braniewska Fundacja Inicjatyw Społecznych
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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SPOTKANIA TEMATYCZNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Organizacje pozarządowe funkcjonują w różny sposób i na różnych płaszczyznach,
efektywna współpraca pomiędzy Powiatem, a organizacjami opiera się na wzajemnym
zrozumieniu i akceptowaniu różnic pomiędzy partnerami oraz skupianiu się na tym, co
łączy. W zakresie wymiany informacji o kierunkach rozwoju oraz podejmowanych
działaniach kluczową rolę odgrywają spotkania tematyczne z poszczególnymi
organizacjami, wpływają one na budowanie porozumienia pomiędzy sektorami. Energia
i zaangażowanie ludzi poświęcających swój czas dla dobra publicznego przyczynia się do
rozwoju aktywnego społeczeństwa, co powinno być uznawane i szanowane, ale obydwa
sektory muszą działać przejrzyście i uczciwie. Dobre praktyki wypracowane na przestrzeni
wielu lat dotyczą promowania efektywnej współpracy i dorobku organizacji, wpływają na
zacieśnienie stosunków, otwartość i przejrzystość działań. W trakcie spotkań omawiano
między innymi przebieg dotychczasowej współpracy, ale przede wszystkim
skoncentrowano się na aktualnych sprawach, głównie na pobudzeniu i wzmocnieniu
działań oraz formach udzielania wsparcia ze strony Powiatu. Takie spotkania pozwalają
ich uczestnikom dzielić się pomysłami i uczestniczyć w formowaniu planów na przyszłość,
oto niektóre z nich:

SPOTKANIE Z WĘDKARZAMI
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SPOTKANIE Z TURYSTAMI – PTTK - KLUB FIGA

SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI (OSP)
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SPOTKANIE Z MODELARZAMI

WYBÓR NAJAKTYWNIEJSZEGO SENIORA W POWIECIE BRANIEWSKIM
1. Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" od kilku lat organizuje konkurs na najaktywniejszego
seniora Powiatu Braniewskiego.
2. W roku 2014 Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski był członkiem jury i objął
patronatem prowadzoną akcję.
3. Najaktywniejszym seniorem roku 2014 został Pan Franciszek Waldemar Gajowniczek.

SPOTKANIE Z SENIORAMI
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WARMIŃSKIE SPOTKANIA CZTERECH KULTUR
Od kilku lat Starostwo Powiatowe w Braniewie jest organizatorem Warmińskich
Spotkań Czterech Kultur, które ze względu na swój charakter organizowane są w okresie
poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. W roku 2014 odbyły się w dniu 21 grudnia.
Były to już VIII Warmińskie Spotkania Czterech Kultur. Wydarzenie to miało miejsce na
Placu przed Bazyliką Mniejszą w Braniewie. Celem imprezy było kultywowanie zwyczajów
śpiewania kolęd i pastorałek oraz promocja tradycji związanych ze świętami Bożego
Narodzenia w aspekcie kulinarnym. W działania włączyły się liczne organizacje
pozarządowe i grupy nieformalne np. grupa Drakar, seniorskie zespoły śpiewacze, OSP
w Braniewie, Uniwersytet III wieku w Braniewie, Koło Gospodyń z Pieniężna, Warmińskie
Stowarzyszenie Motocyklistów (Warmia-Bikers), ZHP Hufiec Braniewo oraz inne.
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PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2015 ROK
Realizując Program Współpracy w 2014 roku przyjęto także dokumenty, które miały
usystematyzować prace w roku 2015.
Najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego
z samorządem powiatu jest Program współpracy, którego utworzenie zostało poprzedzone
konsultacjami społecznymi, które przeprowadzono w dniach od 25 września do 10
października 2014 roku. W ramach konsultacji przeprowadzono diagnozę potrzeb
społecznych, zebrano opinie i uwagi do projektu, a także propozycje zadań priorytetowych,
które organizacje zamierzają realizować we współpracy z Powiatem Braniewskim. W celu
rzetelnego ustalenia zadań priorytetowych poszczególne wydziały znajdujące się
w strukturze Starostwa Powiatowego w Braniewie i jednostki organizacyjne Powiatu
Braniewskiego miały możliwość zgłaszania do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu
i Promocji Powiatu planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
uprawnionymi w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zebrane podczas konsultacji opinie i uwagi zarówno ze strony samorządu, jak i podmiotów
pozarządowych zostały rozważone i posłużyły do tworzenia Programu. W dniu
18 grudnia 2014 roku uchwałą nr III/24/14 Rady Powiatu Braniewskiego przyjęto 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 2015 rok.

Część IV
PODSUMOWANIE
Na podstawie doświadczeń z lat poprzednich oraz poziomu rozwoju czynnika
społecznego wykształciły się różne sposoby i pomysły na ułożenie wspólnych
międzysektorowych relacji. Powiat Braniewski w swoich działaniach wypracował wiele
metod współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. W roku 2014 współpraca
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. 11 listopada, wizytach zagranicznych gości, imprezach
kulturalnych np. dożynki powiatowe, a także w wielu innych dziedzinach współpraca
układała się 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
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angażowanie w nie osób bezpośrednio stykających się z nimi. Odbywała się według
następujących zasad:
1) pomocniczości (subsydiarności ) co oznacza, że Powiat zlecał realizację swoich
zadań publicznych podmiotom, gwarantującym wykonanie ich w sposób profesjonalny,
efektywny, oszczędny i terminowy. Zasada ta opiera się na dwóch założeniach: "tyle
władzy, na ile to konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe" oraz "tyle państwa, na ile
to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe",
2) suwerenności stron - co oznacza, że stosunki
a podmiotami kształtowane były z poszanowaniem
i niezależności swojej działalności statutowej,

pomiędzy
wzajemnej

Powiatem
autonomii

3) partnerstwa - co oznacza, że Powiat gwarantował podmiotom m.in. udział
w planowaniu realizowanych zadań, określeniu sposobu ich realizacji, rozeznawaniu
i definiowaniu problemów mieszkańców, proponowaniu zasad współpracy,
4) efektywności - co oznacza, że Powiat oraz podmioty wspólnie dążyły
do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych,
5) uczciwej konkurencji i jawności - co oznacza, że Powiat udostępniał podmiotom
informacje o celach, efektach współpracy, wysokości środków finansowych
zaplanowanych w budżecie Powiatu na realizację zadań publicznych oraz kryteriach
stosowanych przy wyborze ofert w konkursach, zaś podmioty udostępniały Powiatowi
m.in. dane dotyczące swojej działalności oraz jej rezultatów, sposobu funkcjonowania
oraz sytuacji finansowej.
Zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym znacznie wzbogaciły
kalendarz wydarzeń w naszym powiecie. Coraz sprawniej organizacje realizują te zadania.
Prowadzona była kontrola wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom
pozarządowym i Podmiotom uprawnionym. Kontrolę przeprowadzał pracownik Starostwa
Powiatowego w Braniewie w miejscu realizacji projektu. Sprawdzał, 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
w prowadzonych działaniach 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.
Pomimo, że współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi z każdym
rokiem jest coraz lepsza i znacząco wpłynęła na jakość życia mieszkańców Powiatu, to
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nadal należy doskonalić tę współpracę. Samorząd od wielu lat inwestuje w rozwój
organizacji na terenie Powiatu, organizuje dla nich szkolenia, udziela wsparcia
merytorycznego (np. porad prawnych, administracyjnych), pomaga w organizacji
konferencji, a przedstawiciele administracji uczestniczą w spotkaniach organizacji
pozarządowych. Mimo to wiele organizacji nie włącza się w życie powiatu, wiele jest tzw.
„martwych dusz”, czyli stowarzyszeń, które nie działają, a nadal zarejestrowane są w KRS
lub innej ewidencji. Doskonaleniem współpracy muszą być zainteresowane oba sektory,
bezcennym jest zainteresowanie władz lokalnych (radnych powiatu, gmin) różnymi
formami współpracy, tworzenie wspólnych zespołów doradczych oraz grup roboczych,
a także wspieranie organizacji w tworzeniu dobrego ich wizerunku oraz wsparcie
autorytatywne przedsięwzięć, by organizacje czuły się partnerami współpracy.

Sporządziła: Helena Janczarek
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