SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU
BRANIEWSKIEGO
Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ
PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
O DZIAŁALOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
ZA ROK 2017 roku

BRANIEWO 2018

Ilekroć w sprawozdaniu jest mowa o:
1) “ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz. U. 2018, poz. 450 z późn. zm.).
2) „Programie” – rozumie się przez to Program Współpracy Powiatu Braniewskiego
z organizacjami pozarządowymi przyjęty uchwałą nr XXI/167/16 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 30 listopada 2016 roku 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 2017
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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 roku, poz.
2077);
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. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
11) "małych grantach” – 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.
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WPROWADZENIE
Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy
Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi. Program realizowany był w okresie
od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 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 31 maja każdego roku, zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie
z realizacji programu za rok poprzedni. Podaje sprawozdanie do publicznej wiadomości,
między innymi poprzez umieszczenie sprawozdania w biuletynie informacji publicznej i na
stronie internetowej powiatu Braniewskiego w zakładce „organizacje pozarządowe”.
W nowoczesnym, demokratycznym państwie współpraca pomiędzy administracją
publiczną, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego oraz ich zaangażowanie w realizację zadań publicznych w znaczącym stopniu
decyduje o jakości życia społeczności lokalnej. W polskim prawie obowiązek współdziałania ze
społeczeństwem obywatelskim nałożony jest w głównej mierze na samorząd terytorialny, który
wykonując zadania publiczne o charakterze lokalnym, zaspokaja potrzeby społeczne.
Współpraca odbywa się w ramach przewidzianych prawem procedur. Aktem prawnym
regulującym tę współpracę jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. W skali powiatu samorząd realizuje swoje zadania także
poprzez kształtowanie rozwoju współpracy, im wyższa jakość współpracy, tym wyższy osiąga
się poziom świadczenia usług publicznych dla mieszkańców społeczności lokalnej.
W dniu 30 listopada 2016 roku Rada Powiatu Braniewskiego uchwałą nr XXI/167/16
przyjęła 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 2017 rok. Program stanowił ważny element lokalnego systemu polityki
społecznej. Ułatwił współdziałanie i dialog organizacji z Powiatem oraz wprowadził czytelne,
jednolite dla wszystkich kryteria i warunki współpracy. Kierując się zasadami współpracy,
Program (…) poddano konsultacjom społecznym. W jego opracowaniu wzięto pod uwagę
opinie zgłoszone przez organizacje pozarządowe oraz analizę współpracy komórek
organizacyjnych urzędu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Współpraca ta dotyczy
sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami
własnymi danej administracji publicznej.
W sprawozdaniu ujęte zostały informacje będące odzwierciedleniem mierników
efektywności przyjętych w rozdziale IX Programu, mówiącym o sposobie jego oceny
w szczególności:
1) otwarte konkursy ofert (ilość ogłoszonych, ilość rozstrzygniętych),
2) ilość ofert złożonych w ramach otwartych konkursów,
3) rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert (ilość zawartych umów, kwota dotacji),
4) środki finansowe zaangażowane przez Podmioty w realizację zadań publicznych na
rzecz mieszkańców Powiatu,
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5) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć przez Podmioty i Powiat,
6) stopień zgodności realizowanych przez Podmioty zadań publicznych z priorytetami
przyjętymi w Programie,
7) szkolenia dla Podmiotów,
8) inicjatywa lokalna (liczba złożonych wniosków, ilość zawartych umów),
9) liczby umów rozwiązanych lub unieważnionych z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych,
10) współpraca pozafinansowa,
11) zadania realizowane wspólnie z Podmiotami,
12) wspólne zespoły doradcze i konsultatywne,
13) działalność Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie.
Nadzór oraz kontrolę stanu realizacji zadań, efektywności, rzetelności i jakości ich
wykonania, oraz prawidłowości wykorzystania środków przekazanych na realizację
poszczególnych zadań oraz prowadzenia dokumentacji prowadzili merytoryczni pracownicy
Starostwa Powiatowego w Braniewie. 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 2017 roku
Merytoryczna współpraca Powiatu i organizacji pozarządowych w 2017 roku przybierała różne
formy. W tworzeniu infrastruktury współpracy ważnym elementem było wypracowanie
pewnych, formalnych ram respektowanych przez obie strony współpracy.
PROGRAM WSPÓŁPRACY
Program Współpracy jest dokumentem określającym 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.
Tworzenie Programu oparte było na wzajemnym informowaniu się o planach zamierzeniach
i możliwościach organizacyjnych. Prace nad przygotowaniem Programu zostały
przeprowadzone przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, który jest
upoważniony przez Starostę Braniewskiego do prowadzenia spraw współpracy
z Podmiotami. Starosta Braniewski zaprosił przedstawicieli sektora pozarządowego do
przedstawienia swoich propozycji priorytetowych zadań publicznych (w ramach konsultacji
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społecznych) z założeniem, że zostaną uwzględnione w uchwale w sprawie Rocznego
Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.
Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach od 14 września do 7 października 2016
roku, zgodnie z uchwałą nr 234/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 września 2016
roku 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 2017”.
1. Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań:
1) podmioty - wyrażanie propozycji do projektu Programu,
2) jednostki organizacyjne Powiatu - wyrażanie propozycji do projektu Programu,
3) wydziały Starostwa Powiatowego w Braniewie - wyrażanie propozycji, opinii, uwag do
projektu Programu,
4) Rada Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie – wyrażenie opinii do projektu.
5) Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu – opracowanie projektu Programu,
w tym: konsultacje projektu Programu, w tym upublicznienie go na stronie internetowej
Powiatu Braniewskiego (www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe),
na stronie BIP Powiatu Braniewskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Braniewie, oraz na tablicy ogłoszeń przed urzędem.
2. Po analizie zebranej dokumentacji w ramach konsultacji społecznych Wydział Oświaty,
sporządził kształt listy zadań priorytetowych, uwzględniając szanse i możliwości realizacji
zadań w stosunku do potrzeb społecznych Powiatu Braniewskiego oraz plan finansowy na
realizację programu współpracy.
3. Organizacje składały następujące propozycje zadań:
1) zadania w zakresie oświaty i wychowania;
2) działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży realizowane
w formach pozaszkolnych;
3) program dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat realizowany w co najmniej pięciu różnych
grupach, mający w każdym tygodniu co najmniej pięć jednogodzinnych spotkań,
prowadzony przez wolontariuszy systematycznie przez cały rok szkolny;
4) śródroczna działalność małych grup, oparta jest na włączaniu się dzieci
w organizację i przygotowanie programu aktywnego organizowania i spędzania czasu
poprzez wycieczkę, zwiad, różnorodne formy dyskusyjne, spotkania tematyczne, zajęcia
specjalnościowe. Program dla dzieci od 10 lat do 17 lat realizowany w co najmniej pięciu
różnych grupach;
5) zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
6) wspieranie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających szczególne
znaczenie dla Powiatu Braniewskiego oraz podtrzymywania tożsamości narodowej;
7) spotkania związane z działalnością stowarzyszeń na terenie powiatu braniewskiego po
zakończeniu II Wojny Światowej, połączone z prezentacjami, wystawami, omówieniem
prac i książek na ten temat;
8) zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
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9) wspieranie przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym, popularyzujących turystykę
i krajoznawstwo w Powiecie Braniewskim;
10) całoroczna akcja krajoznawcza cztery pory roku, oparta na czterech rajdach. Program
adresowany do wszystkich grup wiekowych, związany z poznawaniem otaczającej nas
przyrody, historii regionu i legend;
11) imprezy na orientację w terenie, dla różnych grup wiekowych; związane
z współzawodnictwem w poszczególnych grupach wiekowych;
12) konferencja Popularno-Naukowa Krańce Europy" IV;
13) Noc Muzeów - nocne wykłady połączone ze zwiedzaniem obiektu;
14) Czwartkowe Spotkania z Historią;
15) odsłonięcie płyty pamiątkowej na murach muzeum poświęconej twórcy pierwszego
komputera na świecie Konradowi Zuse - uczniowi braniewskiego liceum;
16) Rajdy piesze i rowerowe.
4. Zadania z zakresu pomocy społecznej zgłaszane przez PCPR w Braniewie
1) Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej całodobowej typu
socjalizacyjnego dla 12 wychowanków;
2) Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania
w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej;
3) Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Opisane powyżej działania były nie tylko spełnieniem ustawowego obowiązku, lecz także
przejawem kształtowania prawdziwie partnerskiej współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz współdziałaniem z nimi w realizacji ustawowych zadań Powiatu
Braniewskiego.
6. Celem głównym Programu była poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu, poprzez
pełniejsze zaspakajanie ich potrzeb, budowanie partnerstwa pomiędzy administracją
publiczną i Podmiotami oraz stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej
mieszkańców. Celami szczegółowymi były:
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.
7. Zarówno cel główny, jak i cele szczegółowe były realizowane z poszanowaniem zasad
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz
jawności. W roku 2017 skupiono się także na sukcesywnym poprawianiu jakości współpracy
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oraz sposobach realizacji zadań. Poszczególne cele szczegółowe różnią się bardzo
w zakresie ich realizacji w odniesieniu do ilości i rodzaju podejmowanych działań.
8. Program, o którym mowa powyżej w znacznym stopniu ułatwił współpracę i dialog Powiatu
z organizacjami pozarządowymi.
PODMIOTY WSPÓŁPRACY
W realizacji Programu Współpracy ze strony Powiatu Braniewskiego uczestniczyli:
1) Rada i jej Komisje - wytyczając kierunki polityki społecznej Powiatu oraz określając
wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Podmioty
oraz udział w Powiatowej Radzie Pożytku Publicznego w Braniewie;
2) Zarząd - określając szczegółowe zasady współpracy z poszczególnymi Podmiotami,
a w szczególności podejmując decyzje w zakresie przyznawania obiektów, pomieszczeń
(lokali) i środków finansowych niezbędnych do realizacji poszczególnych przedsięwzięć,
oraz w zakresie:
a) ogłaszania otwartych konkursów ofert,
b) powoływania i zmian w składzie Komisji konkursowych,
c) uchwalania regulaminu jej działania,
d) podejmowania decyzji o celowości realizacji zadania i przyznania na nie dotacji
w trybie pozakonkursowym,
e) dokonywania oceny realizacji zleconego lub powierzonego zadania publicznego,
f) organizowania konkursów dla organizacji pozarządowych w celu promowania ich
wizerunku np. na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych lub na
najaktywniejszego wolontariusza Powiatu Braniewskiego,
g) przedstawienia Radzie sprawozdania z realizacji Programu zawierającego wnioski ze
współpracy Powiatu z Podmiotami.
3) Starosta Braniewski – podejmując bieżącą współpracę z Podmiotami między innymi
poprzez:
a) objęcie patronatem przedsięwzięć realizowanych przez Podmioty,
b) przedstawianie na posiedzeniu Zarządu planów i wyników dotyczących bieżącej
współpracy z Podmiotami,
c) inicjowanie i prowadzenie konferencji i spotkań otwartych z Podmiotami,
d) udział w spotkaniach organizowanych przez Podmioty,
e) prowadzenie konsultacji społecznych,
f) koordynowanie działań Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
dotyczących współpracy;
4) Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego
w Braniewie:
a) podejmując na bieżąco współpracę z Podmiotami,
b) pełniąc funkcję łącznika w sprawach roboczej koordynacji działań pomiędzy Starostą
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c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Braniewskim, wydziałami Starostwa Powiatowego w Braniewie, jednostkami
organizacyjnymi Powiatu a przedstawicielami poszczególnych Podmiotów,
prowadząc dokumentację z organizowanych konkursów dla organizacji
pozarządowych w celu promowania ich wizerunku między innymi na najlepszą
inicjatywę organizacji pozarządowych lub na najaktywniejszego wolontariusza Powiatu
Braniewskiego,
przedkładanie Zarządowi Powiatu propozycji dot. priorytetów zadań z zakresu
działalności pożytku publicznego oraz potrzeb finansowych na ich realizację,
prowadząc dokumentację zlecania zadań publicznych organizacjom i Podmiotom,
przeprowadzając analizę i kontrolę wykonywania usług publicznych realizowanych
przez Podmioty,
przygotowując do konsultacji projekty aktów normatywnych w sprawach dotyczących
działalności w sferze pożytku publicznego,
przygotowując opinie w sprawach związanych z Programem,
pełniąc funkcję członków Komisji konkursowych i obsługę administracyjną otwartych
konkursów ofert,
pełniąc funkcję obsługi administracyjnej Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Braniewie,
sporządzając sprawozdanie z realizacji Programu;

5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie - prowadząc dokumentację
dotyczącą współpracy z Podmiotami;
6) Wydział Geodezji i Kartografii i Nieruchomości – prowadząc dokumentację wynajmu
pomieszczeń na działalność statutową organizacji.
7) Podmioty/organizacje pozarządowe:
a) wyrażając opinię w sprawach dotyczących realizacji Programu,
b) formułując wnioski w zakresie działań dotyczących Podmiotów,
c) biorąc udział w opracowaniu projektu Programu,
d) opiniując projekty aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności statutowej
Podmiotów,
e) współpracy ze Starostą Braniewskim w realizacji zadań,
f) biorąc udział w Komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert,
g) biorąc udział, jako członkowie w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
oraz zespołach roboczych.
WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA W 2017 ROKU
Podstawą właściwie zorganizowanej współpracy jest odpowiednie prawo lokalne, oparte
oczywiście o prawo wyższego rzędu, zwłaszcza o ustawę o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz stosownych do niej rozporządzeniach. Dokładając wszelkich starań, by
współpraca była wieloaspektowa, osadzona na solidnych fundamentach. Władze Powiatu
przyjęły regulacje dotyczące współpracy zarówno finansowej, jak i pozafinansowej.
Działalność stowarzyszeń, fundacji, klubów i związków jest wieloraka i z pewnością
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usystematyzowana przynosi wymierne efekty, nie wiąże się tylko z przekazywaniem środków,
ale również poprzez wymianę informacji i doświadczeń. Pozafinansowe formy współpracy
w szczególności obejmowały następujące działania:
1) konsultowano i uzgadniano z organizacjami pozarządowymi listę zadań publicznych
planowanych do zrealizowania w 2018 roku,
2) czyniono starania o prawidłowy przepływ informacji o planowanych kierunkach
działalności, które odbywało się poprzez: publikowanie ważnych informacji na stronie
internetowej Powiatu Braniewskiego oraz wywieszanie na tablicy informacyjnej
Starostwa Powiatowego w Braniewie,
3) 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,
4) udostępniano herb i flagę oraz baner lub roll-up 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,
5) Starostwo Powiatowe w Braniewie udostępniało stronę internetową do promowania
działalności organizacji, w celu pomocy w tworzeniu ich dobrego wizerunku,
6) apelowano do mieszkańców Powiatu Braniewskiego o przekazanie 1% podatku
dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego,
7) organizowano spotkania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Część II
Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatu Braniewskiego zlecanych
do realizacji organizacjom pozarządowym w 2017 r.
1. Dbając o stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju społecznego Powiat Braniewski
corocznie wspiera finansowo realizację wielu projektów organizacji pozarządowych.
Poprzez zlecenie zadań w drodze otwartych konkursów ofert przekazujemy do realizacji
organizacjom pozarządowym część zadań publicznych, które są ważne dla mieszkańców
Powiatu Braniewskiego, a ich wykonanie przez organizacje non profit stanowi podstawę
do aktywnie rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego.
2. Zasady wspierania finansowego organizacji pozarządowych ze środków publicznych
określone są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Na tej
podstawie, na każdy rok kalendarzowy w budżecie Powiatu Braniewskiego wyodrębniane
są środki finansowe, przeznaczone na dotacje na zadania publiczne dla Podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
3. Plan finansowy na 2017 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 2017 r.
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i przedstawiały się następująco: wysokość środków planowanych przez Powiat na
realizację niniejszego programu wynosił łącznie:
4. W roku 2017 współpraca finansowa Powiatu Braniewskiego z organizacjami
pozarządowymi obejmowała zadania własne Powiatu, mieszczące się w sferze zadań
publicznych według katalogu zadań z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Środki na realizację Programu określone zostały w uchwale
budżetowej przyjętej przez Radę Powiatu Braniewskiego na 2017 rok

630

Paragraf

Dział

Rozdział

5. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst.
realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku
prezentuje wyciąg z załącznika nr 8 do uchwały
nr XXII/173/16 Rady Powiatu
Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Zadania w zakresie turystyki:
Wspieranie przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym
63095 2360 popularyzujących turystykę i krajoznawstwo w Powiecie
Braniewskim.

750

4 000
4 000
5 000

Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie
75095 2360
wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań
powiatu.

5 000

Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości:

60 726

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie
75515 2360 świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie braniewskim.

60 726

Zadania w zakresie oświaty i wychowania:

801
80195 2360

Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci
i młodzieży realizowane w formach pozaszkolnych.
Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

85195 2360 Działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
855

Kwota dotacji
celowej

Zadania w zakresie administracji publicznej:

755

851

Nazwa zadania/podmiotu

Zadania w zakresie rodziny:
Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej
85510 2360 typu socjalizacyjnego dla 14 dla dzieci w wieku od lat 3 do 18
roku życia , z terenu Powiatu Braniewskiego.
Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej
85510 2360
całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków.
Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki
85510 2360 i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego.

10

2 000
2 000
2 000
2 000
929 519
399 649
342 556
187 314

Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:

900

90019 2360 Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej.
Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
921
narodowego:
92195 2360
926
92695 2360

4 000
4 000
42 000

Wspieranie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym
mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego.

42 000

Zadania w zakresie kultury fizycznej:

10 000

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez
sportowo- rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym.

10 000

Ogółem kwota dotacji

6. 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), a realizowane zadania zgodne były 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 2017 rok.
ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH
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. Zlecenie zadań publicznych w 2017 roku wymagało podjęcia następujących
uchwał:
1) uchwała nr 301/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu
Braniewskiego na rzecz organizacji pozarządowych, pod nazwą: Działalność
wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez
zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu,
2) uchwała nr 302/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych
Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony
zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury fizycznej,
3) uchwała nr 306/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie
ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do reprezentowania
organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowych
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w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku
2017,
4) uchwała nr 307/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie
przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia
otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok,
5) uchwała nr 308/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017roku w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu
Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
6) uchwała nr 314/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie
powołania na 2017 rok Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego,
7) uchwała nr 329/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie
unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku w zakresie turystyki,
oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego
i ekologii oraz kultury fizycznej,
8) uchwała nr 330/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie
unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych
Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
9) uchwała nr 331/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych
Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony
zdrowia, ochrony środowiska i przyrodniczego, kultury fizycznej oraz kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego,
10) uchwała nr 343/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie
wyboru podmiotów na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego
w zakresie turystyki, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego
i ekologii, kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Nieodpłatna pomoc prawna

System nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje od 2016 roku i jest elementem
pozwalającym na zapewnienie dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej osobom
wskazanym w ustawie, czyli osobom fizycznym, którym sytuacja życiowa lub materialna nie
pozwoliła na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Pomimo, że koncepcja wydaje się
słuszna, to w Powiecie Braniewskim nie do końca się sprawdziła. Z danych rozliczeniowych
zawartych w sprawozdaniu końcowym, dotyczącym funkcjonowania punktu wynika,
że pomimo intensywnych działań promocyjnych niewiele osób korzysta z tej formy pomocy
prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej powiat jest zobowiązany do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zgodnie z art. 11 w/w ustawy powiat powinien powierzyć prowadzenie jednego punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej. Wymagało to podjęcia następujących
uchwał:
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1) uchwały nr 255/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 listopada 2016
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Braniewskim,
2) uchwały nr 256/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 listopada 2016
w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania
organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku
zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w Powiecie Braniewskim,
3) uchwały nr 261/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 listopada 2016
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim oraz
przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej,
Lp.

Nr oferty, nazwa organizacji/
Podmiotu
Stowarzyszenie „Bezpieczny
Dom”

Siedziba

Oferta
nr 3/16/NPP

Elbląskie Centrum Mediacji
Aktywizacji
Społecznej
Fundacja TOGATUS PRO
BONO

ul. Związku
Jaszczurczego 17/101,
82-300 Elbląg,
ul. Warmińska 7/1,
10-544 Olsztyn

Oferta
nr 4/16/NPP

Stowarzyszenie Wsparcia
Obywatelskiego

ul. Stępice 35 E,
30 -398 Kraków

Oferta
nr 5/16/NPP

Zaborskie Towarzystwo
Naukowe

ul. Dworcowa 18,
89-632 Brusy

Oferta
nr 6/16/NPP

Fundacja Inicjatyw
WychowawczoTerapeutycznych
Fundacja HONESTE VIVERE

Ul. Romera
20-487 Lublin

Elbląska Rada Konsultacyjna
Osób Niepełnosprawnych

ul. Związku
Jaszczurczego 15,
82-300 Elbląg

Oferta
nr
1/16/NPP
Oferta
nr 2/16/NPP

Oferta
nr 7/16/NPP
Oferta
nr 8/16/NPP

ul. 1 Maja 57
25-511 Kielce

ul. Amałowicza Tatara7
04-474 Warszawa

Nr KRS
KRS
–
0000415810
KRS
–
0000201087
KRS
–
0000403888
KRS
–
0000321542
KRS
–
0000291352
KRS
–
0000164952
KRS
–
0000377010
KRS
–
0000014250.

Po analizie merytorycznej ofert, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwałą nr 265/16 z dnia 30
listopada 2016 roku w sprawie wyboru podmiotu na realizację w 2017 roku zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie
Braniewskim dokonał wyboru organizacji - Elbląską Radę Konsultacyjną Osób
Niepełnosprawnych.

13

Otwarty konkurs ofert
w zakresie turystyki
1. Na otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki wpłynęła 1 oferta. W wyniku analizy formalnej
oferta, po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego nie została dopuszczona do oceny
merytorycznej.
Lp.

1

Nazwa
organizacji/podmiotu
Polskie Towarzystwo
Turystyczno- Krajoznawcze
Oddział Ziemi Elbląskiej

Tytuł zadania

Termin realizacji

Aktywnie
w Powiecie
Braniewskim

22.05.2017
15.12.2017

Kosztory
s
zadania*
15.310,4.000,5.650,5.660,-

Uwagi

Braki
w dokumentacji
potwierdzającej wybór
nowego zarządu.

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

2. Środki finansowe przeznaczone na konkurs – 4.000,3. Środki finansowe wydatkowane po rekomendacji ofert - 0,4. Środki finansowe pozostałe – 4.000,Otwarty konkurs ofert
w zakresie kultury fizycznej
1. Na otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej wpłynęło 5 ofert.
2. Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu:
Lp.

Nazwa organizacji/podmiotu

1.

Liga Obrony Kraju z/s
w Warszawie, ul. Chocimska
nr 14, 00-791 Warszawa,
Zarząd Powiatowy LOK
w Pieniężnie
Stowarzyszenie Edukacyjne
„Drabina”
z Braniewa

2.

Tytuł zadania
Powiatowy Pokoleniowy
Dwubój sportowo-rekreacyjny
o Puchar Starosty
Braniewskiego

Termin realizacji
zad.
22.05.2017
30.06.2017

III Powiatowy Turniej Piłki
Nożnej Chłopców Szkół
Podstawowych o puchar
Starosty Powiatu Braniewskiego
Otwarte Mistrzostwa Braniewa
w Aquathlonie, Mistrzostwa
Polski Nauczycieli

04.09.2017
30.11.2017

3.

Stowarzyszenie Nasze
Braniewo NBR-2006

30.05.2017
30.06.2017

4.

Stowarzyszenie OSTOJA
WARMIŃSKA.
Żelazna Góra 41

Łączy nas wspólne podwórko

15.06.2017
30.10.2017

5.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno- Krajoznawcze
Oddział Ziemi Elbląskiej

Organizacja cyklicznych imprez
wodnych PTTK: żeglarskich”

22.05.2017
27.10.2017

Kosztorys
zadania*
4.282,2.310,1.020,952,2.020,1.465,155,400,9.430,6.300,3.130,0,0,6.630,5.930,593,700,11.750,2.000,4.060,5.690,-

3. Po analizie formalnej złożonych ofert, 2 oferty nie przeszły pozytywnie oceny formalnej.
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3 oferty zostały poddane ocenie merytorycznej i uzyskały wymagane regulaminem ponad
30 punktów, jedna oferta została odrzucona z powodu błędów w budżecie zadania
uniemożliwiających jego wykonanie, jedna oferta, po zapoznaniu się Komisji Konkursowej
z opinią radcy prawnego nie została dopuszczona do oceny merytorycznej.
4. Środki finansowe przeznaczone na konkurs - 10.000,5. Środki finansowe wydatkowane po rekomendacji ofert - 10.000,6. Środki finansowe pozostałe – 0,Lp.

Tytuł zadania

Nazwa organizacji/podmiotu

1.

Liga Obrony Kraju z/s w
Warszawie, ul. Chocimska nr 14,
00-791 Warszawa,

Powiatowy Pokoleniowy
Dwubój sportoworekreacyjny o Puchar
Starosty Braniewskiego
III Powiatowy Turniej Piłki
Nożnej Chłopców Szkół
Podstawowych o puchar
Starosty Powiatu
Braniewskiego
Otwarte Mistrzostwa
Braniewa w Aquathlonie,
Mistrzostwa Polski
Nauczycieli
Łączy nas wspólne
podwórko

2.

Stowarzyszenie edukacyjne
„Drabina”
z Braniewa

3.

Stowarzyszenie Nasze Braniewo
NBR-2006

4.

Stowarzyszenie OSTOJA
WARMIŃSKA.
Żelazna Góra 41

5.

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze
Oddział Ziemi Elbląskiej

Organizacja cyklicznych
imprez wodnych PTTK:
żeglarskich”

Kosztorys
zadania
4.282,2.310,1.020,952,2.020,1.465,155,400,0,0,9.430,6.300,3.130,0,0,6.630,5.930,593,700,11.750,2.000,4.060,5.690,0,0,-

Ocena
Komisji*
38,33

Proponowana
kwota dotacji
2.310,-

40,33

1.465,-

38

6.225,-

Błędy w
kalkulacji
kosztów.

0,-

Braki w
dokument
acji.

0,-

Otwarty konkurs ofert
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
1. Na otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wpłynęło 7
ofert.
2. Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu:
Lp.
1.

2.

Nazwa
organizacji/podmiotu
Związek Ukraińców w Polsce,
Zarząd Oddziału w Elblągu
ul. Grunwaldzka 31,
82-300 Elbląg
Towarzystwo Miłośników
Braniewa
ul. Katedralna 9,

Tytuł zadania

Termin realizacji zad.

Ukraińskie Oblicz Ziemi
Braniewskiej

01.07.2017
30.11.2017

Historyczne i kulturowe oblicza
Ziemi Braniewskiej

15.05.2017
15.12.2017
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Kosztorys
zadania*
26.800,17.600,7.000,2.200,73.400,60.000,6.000,-

3.

4.

14-500 Braniewo
Stowarzyszenie Edukacyjne
„DRABINA”
ul. PCK 4
14-500 Braniewo
Liga Obrony Kraju z/s
w Warszawie, ul. Chocimska
nr 14, 00-791 Warszawa,

IV Powiatowy Festiwal
Piosenki Przedszkolnej:
„Z piosenką w plecaku”

01.06.2017
31.07.2017

XXII Regionalny Festiwal
Pieśni Patriotycznej
i Wojskowej

03.10.2017
30.11.2017

5.

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

XII Warmińskie Spotkania
Twórcze

22.05.2017
29.09.2017

6.

ZHP Chorągiew Warmińsko –
Mazurska Hufiec Braniewo
ul. Armii Krajowej 9,
14-500 Braniewo
Fundacja Nowoczesny Konin
ul. Kwiatkowskiego 1/210,
62-500 Konin

XXV Festiwal Piosenki
„Rozdziawa”

01.06.2017
30.08.2017

„U nas też są zabytki!”
Warsztaty zabytkowej
architektury sakralnej Powiatu
Braniewskiego dla dzieci

01.08.2017
30.11.2017

7.

7.400,1.900,1.210,190,500,5.970,3.000,2.100,870,18.250,14.000,2.950,1.300,0,0,7.440,3.200,900,3.340,5.154,4.422,576,156,-

3. Po analizie formalnej złożonych ofert, 2 oferty nie przeszły pozytywnie oceny formalnej:
jedna oferta po zapoznaniu się Komisji Konkursowej z opinią radcy prawnego nie
została dopuszczona do oceny merytorycznej, jedna oferta wpłynęła po terminie
przyjmowania ofert.
4. 5 ofert uzyskało wymagane regulaminem ponad 30 punktów.
5. Środki finansowe przeznaczone na konkurs - 102.000,6. Środki finansowe wydatkowane po rekomendacji ofert - 85.010,7. Środki finansowe pozostałe – 16.990,Lp.

Nazwa organizacji/podmiotu

1.

Związek Ukraińców w Polsce,
Zarząd Oddziału w Elblągu
ul. Grunwaldzka 31,
82-300 Elbląg
Towarzystwo Miłośników
Braniewa
ul. Katedralna 9,
14-500 Braniewo
Liga Obrony Kraju z/s
w Warszawie, ul. Chocimska
nr 14,
00-791
Warszawa,
Zarząd Powiatowy LOK
w Pieniężnie
ZHP Chorągiew Warmińsko –
Mazurska Hufiec Braniewo
ul. Armii Krajowej 9,

2.

3.

4.

Tytuł zadania
Ukraińskie Oblicza Ziemi
Braniewskiej

Historyczne i kulturowe oblicza
Ziemi Braniewskiej

XXII Regionalny Festiwal
Pieśni Patriotycznej i
Wojskowej

XXV Festiwal Piosenki
„Rozdziawa”
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Kosztorys
zadania
26.800,17.600,7.000,2.200,73.400,60.000,6.000,7.400,5.970,3.000,2.100,870,0,0,7.440,3.200,900,-

Ocena
Komisji *
48,33

Proponowana
kwota dotacji
17.600,-

47,66

60.000,-

42,33

3.000,-

40,33

3.200,-

14-500 Braniewo
5.

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

IV Powiatowy Festiwal
Piosenki Przedszkolnej:
„Z piosenką w plecaku”

6.

Fundacja Nowoczesny Konin
ul. Kwiatkowskiego 1/210,
62-500 Konin

„U nas też są zabytki!”
Warsztaty zabytkowej
architektury sakralnej Powiatu
Braniewskiego dla dzieci

7.

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

XII Warmińskie Spotkania
Twórcze

3.340,0,0,1.900,1.210,190,500,0,0,5.154,4.422,576,156,0,0,18.250,14.000,2.950,1.300,0,0,-

1.210,-

38,33

Oferta
wpłynęła
po terminie

0

Braki w
dokumenta
cji
potwierdzaj
ącej wybór
nowego
zarządu.

0

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

Otwarty konkurs ofert
w zakresie promocji i ochrony zdrowia
1. Na otwarty konkurs ofert w zakresie promocji i ochrony zdrowia wpłynęła 1 oferta
2. Wykaz ofert zgłoszonych do konkursu:
Lp.

Nazwa organizacji/podmiotu
ZHP Chorągiew Warmińsko –
Mazurska Hufiec Braniewo

1

Tytuł zadania
Bezpieczny Powiat – cykl
otwartych szkoleń
z zakresu pierwszej pomocy.

Termin realizacji
zad.
05.06.2017
29.09.2017

Kosztorys
zadania*
3.745,2.000,225,1.520,0,0,-

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

3. Środki zaplanowane na realizację zadań - 2.000,4. Środki finansowe wydatkowane po rekomendacji ofert - 2.000,5. Środki finansowe pozostałe – 0,Lp.

Nazwa organizacji/podmiotu

1

ZHP Chorągiew
Warmińsko – Mazurska
Hufiec Braniewo

Tytuł zadania

Bezpieczny Powiat –
cykl otwartych szkoleń
z zakresu pierwszej
pomocy.

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

3.745,2.000,225,1.520,-

Ocena
Komisji *

42,33

Proponowa
na kwota
dotacji

2.000,-

Otwarty konkurs ofert
w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii

1. Na otwarty konkurs ofert
wpłynęła 1 oferta.
Lp. Nazwa
organizacji/podmiotu
1
Liga Obrony Kraju z/s
w Warszawie, ul.
Chocimska nr 14,
00-791 Warszawa,

w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii
Tytuł zadania

Termin realizacji
zad.
22.05.2017
30.06.2017

Powiatowy konkurs
wiedzy o ochronie
środowiska
przyrodniczego „Okaż
kulturę i chroń naturę”

Kwoty*
3.700,2.020,540,1.140,0,0,-

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

2. Środki zaplanowane na realizację zadań – 4.000,3. Środki finansowe wydatkowane po rekomendacji ofert - 2.020,4. Środki finansowe pozostałe – 1.980,Lp.

Nazwa
organizacji/podmiotu

Tytuł zadania

1

Liga Obrony Kraju z/s
w Warszawie, ul.
Chocimska nr 14,
00-791 Warszawa,

Powiatowy konkurs
wiedzy o ochronie
środowiska
przyrodniczego „Okaż
kulturę i chroń naturę”

Kosztorys
zadania

3.700,2.020,540,1.140,-

Ocena
Komisji *

34,66,-

Proponowana
kwota dotacji

2.020,-

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

Otwarty konkurs ofert
w zakresie oświaty i wychowania
Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie oświaty i wychowania nie odbył się, ponieważ nie
wpłynęła żadna oferta.

DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE ART. 19 a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
1. Udzielanie dotacji celowej poprzez zlecenie realizacji zadania publicznego o charakterze
lokalnym lub regionalnym może się odbyć z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie
tzw. małych grantów, przy zastosowaniu trybu uproszczonego, zgodnie z art. 19 a ustawy.
2. Oferta musi spełniać następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł.,
2) zadnie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.
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3. Do zadań zlecanych w trybie małych zleceń ustawodawca wprowadził dwa dodatkowe
ograniczenia:
1) łączna kwota środków przekazywanych jednemu podmiotowi nie może w danym roku
kalendarzowym przekroczyć kwoty 20 tys. zł,
2) łączna wysokość środków przyznanych w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji
planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
4. Uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, wprowadzone
zostały rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia
2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania
z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).
5. W roku 2017 Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwałą nr 385/17 z dnia 26 września 2017
roku zlecił organizacji pozarządowej - Uniwersytetowi III Wieku w Braniewie,
z siedzibą: ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo realizację zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod
tytułem: „Powiatowy Dzień Seniora”. Na realizację zadania udzielił dotacji celowej w kwocie:
1.100 zł.

UMOWY ZAWARTE W 2017 ROKU
1. Umowa o dofinansowanie projektu stanowi obustronne zobowiązania i prawa stron
do jego realizacji i wypłaty środków. 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 zadania, jeżeli przyznana kwota jest niższa niż wnioskowana oraz
wymagane oświadczenia o zgodności wyciągu z rejestru lub innej ewidencji i inne.
2. Na realizację zadań w 2017 roku podpisano 12 umów. Poniższa tabela obrazuje wykaz
umów zawartych z Podmiotami w 2017 roku.
Nr umowy

Tytuł zadania

Nazwa organizacji

Dotacja

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej

1/2017.KF

Liga Obrony Kraju
w Warszawie,
z siedzibą:
ul. Chocimska 14,
00-791 Warszawa

Powiatowy Pokoleniowy
Dwubój sportoworekreacyjny o Puchar
Starosty Braniewskiego
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2.310,-

2/2017.KF.

3/2017.KF.

Stowarzyszenie Nasze Braniewo
NBR-2006,
z siedzibą:
ul. Wileńska 21D/5,
14-500 Braniewo
Stowarzyszenie edukacyjne
„Drabina”
z siedzibą:
ul. PCK 4,
14-500 Braniewo

Otwarte Mistrzostwa
Braniewa w Aquathlonie,
Mistrzostwa Polski
Nauczycieli

6.225,-

III Powiatowy Turniej Piłki
Nożnej Chłopców Szkół
Podstawowych o puchar
Starosty Powiatu
Braniewskiego

1.465,-

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

1/2017.DN.

2/2017.DN.

3/2017.DN.

4/2017.DN.

5/2017.DN.

6/2017.DN.WI

Towarzystwo Miłośników
Braniewa
z siedzibą:
ul. Katedralna 9,
14-500 Braniewo
Stowarzyszenie Edukacyjne
„DRABINA”
z siedzibą:
ul. PCK 4,
14-500 Braniewo
ZHP Chorągiew Warmińsko –
Mazurska Hufiec Braniewo,
z siedzibą:
ul. Armii Krajowej 9,
14-500 Braniewo
Liga Obrony Kraju
w Warszawie,
z siedzibą:
ul. Chocimska 14,
00-791 Warszawa
Związek Ukraińców
w Polsce, Zarząd Oddziału
w Elblągu
z siedzibą:
ul. Grunwaldzka 31,
82-300 Elbląg
Uniwersytet III wieku
w Braniewie,
z siedzibą:
ul. Katedralna 9,
14-500 Braniewo

Historyczne i kulturowe
oblicza Ziemi Braniewskiej

IV Powiatowy Festiwal
Piosenki Przedszkolnej:
„Z piosenką w plecaku”

XXV Festiwal Piosenki
„Rozdziawa”

XXII Regionalny Festiwal
Pieśni Patriotycznej i
Wojskowej

60.000,-

1.210,-

3.200,-

3.000,-

Ukraińskie Oblicza Ziemi
Braniewskiej
17.600,-

Powiatowy Dzień Seniora
1.100,-

Otwarty konkurs ofert w zakresie promocji i ochrony zdrowia

1/2017. PZ

ZHP Chorągiew Warmińsko –
Mazurska Hufiec Braniewo
Związku Harcerstwa Polskiego,
z siedzibą:
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Bezpieczny Powiat – cykl
otwartych szkoleń z
zakresu pierwszej
pomocy.

2.000,-

ul. Armii Krajowej 9,
14-500 Braniewo

Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii

1/2017.ŚE

Liga Obrony Kraju z/s
w Warszawie,
z siedzibą:
ul. Chocimska 14,
00-791 Warszawa

Powiatowy konkurs wiedzy
o ochronie środowiska
przyrodniczego „Okaż
kulturę i chroń naturę”

2.020,-

Otwarty konkurs ofert w zakresie wymiaru sprawiedliwości

1/2017.NPP

Elbląska Rada Konsultacyjna
Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą:
ul. Zw. Jaszczurczego 15,
82-300 Elbląg

Prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy
prawnej w Powiecie
Braniewskim

60.726,-

3. Stosownie do art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na organach administracji publicznej ciąży obowiązek kontroli i oceny
realizacji zadania zleconego organizacji pozarządowej, a w szczególności stanu realizacji
zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania, prawidłowości wykorzystania
środków publicznych otrzymanych na jego realizację oraz prowadzenia dokumentacji
określonej w przepisach prawa.
4. Dla prawidłowego wywiązania się przez organ administracji z tego obowiązku pracownicy
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu odpowiedzialni za współpracę
z organizacjami pozarządowymi dokonują kontroli, wynikającej z art. 17 ustawy w trakcie
realizacji zadania publicznego (kontrola bieżąca realizacji zadania w siedzibie organizacji
lub miejscu realizacji zadania publicznego) oraz po jego zakończeniu (analiza
sprawozdania, faktur, rachunków, umów zawartych przez Podmioty dotowane, umów
wolontariackich, a także list obecności na spotkaniach lub zajęciach, zdjęć wykonanych na
imprezach, dokumentacji na płycie CD).

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:
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Kwota
wydatkowana
w konkursach

Kwota
pozostała po
konkursach

Wydatki
z art. 19 a

Kwota
pozostała

630

Kwota
zaplanowan
a

Rozdział

Dział

4 000

0

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000

0

4 000

5 000

0

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

0

5 000

60 726

60 726

0

0

0

60 726

60 726

0

0

0

2 000

0

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

0

2 000

Zadania w zakresie promocji
i ochrony zdrowia:

2 000

2 000

0

0

0

Działania na rzecz promocji
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

2 000

2 000

0

0

0

Zadania w zakresie ochrony
środowiska i ekologii:

4 000

2 020

1 980

0

1 980

Działania wpływające na rozwój
świadomości ekologicznej

4 000

2 020

1 980

0

1 980

Nazwa zadania/podmiotu

Zadania w zakresie turystyki:

Wspieranie przedsięwzięć
o charakterze ponadgminnym
popularyzujących turystykę
63095
i krajoznawstwo w Powiecie
Braniewskim.
Zadania w zakresie administracji
publicznej:
Działalność wspomagająca
organizacje pozarządowe
w pozyskiwaniu środków
75095 zewnętrznych poprzez
zapewnienie wkładu własnego do
projektów związanych
z realizacją zadań powiatu
Zadania z zakresu wymiaru
755
sprawiedliwości:
Udzielenie nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz zwiększenie
świadomości prawnej
75515 społeczeństwa poprzez
prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w powiecie
braniewskim.
Zadania w zakresie oświaty
801
i wychowania:
Działania edukacyjne,
wychowawcze na rzecz dzieci
80195
i młodzieży realizowane w formach
pozaszkolnych
750

851

85195
900
90019
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Zadania w zakresie kultury
i ochrony dziedzictwa
narodowego:

102 000

85 010

16 990

1 100

15 890

102 000

85 010

16 990

1 100

15 890

10 000

10 000

0

0

0

10 000

10 000

0

0

0

Razem dotacje bez zadań z zakresu wymiaru
sprawiedliwości:

129 000

99 030

29 970

1 100

28 870

Ogółem dotacje:

189 726

159 756

29 970

1 100

28 870

Wspieranie inicjatyw kulturalnych
o charakterze ponadgminnym
92195
majacych szczególne znaczenie
dla Powiatu Braniewskiego
926

Zadania w zakresie kultury
fizycznej:
Upowszechnianie kultury fizycznej
poprzez organizację imprez
92695
sportowo- rekreacyjnych
o charakterze ponadgminnym

W realizacji zadań publicznych w roku 2017 w otwartym konkursie ofert Zarząd
Powiatu Braniewskiego określił wymóg posiadania 10% wkładu własnego w stosunku do
wnioskowanej dotacji. Poniżej przedstawiono koszt zadań publicznych w rozbiciu na
poszczególne źródła finansowania.
2. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 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. Ustawa kompleksowo reguluje tę
kwestię zapewniając wsparcie osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
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 opiekuńczowychowawczej. Taka forma opieki zwiększa szanse na wychowanie osób umiejących
radzić sobie w dorosłym życiu
i samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.
Ponadto zlecenia zadań organizacji pozarządowej jest korzystna ze względów
ekonomicznych. Zapewnia optymalne wykorzystanie środków finansowych oraz oszczędne
i racjonalne ich wydatkowanie. Komórką odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu
pomocy społecznej było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.
3. Poniżej tabela o realizacji zadań i wydatkach wykonanych w ramach dotacji udzielonych
przez powiat na zadania z zakresu pomocy społecznej podmiotom niepublicznym w 2017 r
oraz dochodach powiatu na dzieci umieszczone w Powiecie Braniewskim w rodzinach
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Paragraf

Dział

Rozdział

zastępczych i placówkach opiekuńczych i wydatkach na dzieci pochodzące z Powiatu
Braniewskiego, a umieszczone w rodzinach zastępczych w innym powiecie (na podstawie
zawartych porozumień).

Nazwa zadania/podmiotu

Kwota dotacji
celowej

Kwota
wydatkowanej
dotacji

399 649

394 916,35

342 556

330 158,99

Zadania w zakresie rodziny

855

Prowadzenie całodobowej placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu
85510 2360 socjalizacyjnego dla 14 dla dzieci w wieku od
lat 3 do 18 roku życia , z terenu Powiatu
Braniewskiego.
Prowadzenie niepublicznej placówki
85510 2360 opiekuńczo-wychowawczej całodobowej
typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków.
Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu
Braniewskiego opieki
85510 2360
i wychowania w całodobowej placówce
opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego.
Ogółem kwota dotacji:

187 314

929 519

185 161,48
910 236,82

PREZENTACJA Z WYKONANIA NAJCIEKAWSZYCH ZADAŃ
Fundamentem dobrze prosperującego społeczeństwa obywatelskiego jest współpraca
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych.
Wychodząc naprzeciw wzajemnym oczekiwaniom organizacje, które aktywnie działają na
rzecz mieszkańców Powiatu Braniewskiego otrzymują wsparcie finansowe na realizację zadań
publicznych, w ramach otwartych konkursów ofert. Dzięki tym działaniom otrzymujemy
bogatszą ofertę kulturalną, sportową i turystyczną.

Promocja i ochrona zdrowia
Działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

Wieloaspektowe podejście do promocji i ochrony zdrowia, świadome zachowania
sprzyjające jego utrzymaniu i umacnianiu, a także skuteczne zapobieganie społecznym
patologiom jest ważnym zadaniem, nie tylko światowej organizacji zdrowia, ale także
samorządu lokalnego. Największe znaczenie i wpływ na zdrowie ma prozdrowotny styl życia,
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czyli proces umożliwiający zwiększenie kontroli obywateli nad własnym zdrowiem, jego
poprawą i utrzymaniem.

Bezpieczny Powiat
– cykl otwartych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
Brak umiejętności Polaków w zakresie udzielania ofiarom wypadków pierwszej pomocy
jest niewiedzą, którą koniecznie należy uzupełnić. Każdego roku w Polsce umiera kilka tysięcy
osób tylko dlatego, że świadkowie wypadków nie podejmują żadnych czynności ratowniczych.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego corocznie w wypadkach drogowych ginie
nieporównywalnie więcej osób niż w innych zdarzeniach, np. zatrucia, zachłyśnięcia,
omdlenia. Wydaje się, że gdyby świadkowie tragicznych zdarzeń udzielali ofiarom pierwszej
pomocy, to statystyki wyglądałyby zupełnie inaczej. Pierwsza pomoc, udzielona jeszcze przed
przybyciem pogotowia ratunkowego przez przypadkowych świadków zdarzeń ma decydujący
wpływ na jej przeżycie. Dlatego Powiat Braniewski chętnie wspiera działania prozdrowotne.
W ramach tego zadania odbył się w Braniewie kurs pierwszej pomocy. Uczestnicy kursu
zdobyli wiedzę teoretyczną, a także nauczyli się praktycznych sposobów ratowania życia.
W kursie udział wzięło 75 osób – mieszkańców powiatu braniewskiego. Kurs przeprowadzili
druhowie z Hufca ZHP Braniewo z Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Puls”. Kursanci zdobyli
wiedzę i umiejętności postępowania w przypadku omdlenia, resuscytacji krążeniowooddechowa, pierwszej pomocy w urazach, a nawet użycie automatycznego defibrylatora
zewnętrznego, to tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas organizowanych zajęć.
Podczas szkolenia nie zabrakło również sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce
w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Wszystkim, którzy ukończyli kurs, Wicestarosta
Braniewski - Artur Mieczaniec wręczył certyfikaty.

Kultury fizyczna,
Upowszechnianie kultury
fizycznej poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze
ponadgminnym

Kultura fizyczna jest dobrem społecznym. Sprzyja tworzeniu społecznych więzi, bez
których rozwój lokalny jest niemożliwy. Od wczesnego dzieciństwa każdy przejawia naturalną
potrzebę ruchu, dlatego w procesie wychowania i kształcenia młodych ludzi kluczowe
znaczenie ma sport i kultura fizyczna. Jest ważnym elementem życia społecznego. Poprzez
„zdrową” rywalizację sportową wpływamy równocześnie na inne aspekty życia społecznego,
pozwalając walczyć z zagrożeniami dzisiejszej cywilizacji.

Otwarte Mistrzostwa Braniewa w Aquathlonie,
Mistrzostwa Polski Nauczycieli
Pływanie ze względu na walory rekreacyjne i zdrowotne zajmuje szczególne miejsce
w wychowaniu fizycznym i rekreacji ruchowej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
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Stowarzyszenie Nasze Braniewo NBR-2006 z siedzibą w Braniewie od wielu lat organizuje
zadanie publiczne pod tytułem: Mistrzostwa Braniewa w Aquathlonie. W roku 2017 Zarząd
Powiatu Braniewskiego na realizację w/w zadania udzielił stowarzyszeniu dotację
w kwocie: 6.225,00zł. W zawodach udział wzięło 60 zawodników m. in. z powiatu
braniewskiego, Tolkmicka, Wejherowa, Elbląga, Gdańska, Malborka, Bydgoszczy, Kwidzyna,
oraz Nowego Dworu Gdańskiego. Nagrody wręczane były z udziałem Starosty Braniewskiego
– Leszka Dziąga i Wicestarosty – Artura Mieczańca.

III Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców
Szkół Podstawowych o puchar Starosty Braniewskiego
Szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jest ważnym obszarem wsparcia
zadań wychowawczych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.
Niesie z sobą wiele wartości. Wspomaga proces kształtowania postaw prospołecznych i wiary
we własne siły. W działaniach zespołowych rozwija poczucie odpowiedzialności oraz
koleżeńskiej współpracy. III Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych
o puchar Starosty Braniewskiego, to zadanie z zakresu kultury fizycznej, na które Zarząd
Powiatu Braniewskiego udzielił dotacji celowej Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Drabina”, które
od kilku lat organizuje ciekawe i ważne przedsięwzięcia na rzecz dzieci, zarówno sportowe, jak
i kulturalne. Te zadania kształtują w uczestnikach stosowanie zasad społecznych, np.: zasady
fair play oraz szacunku do siebie i konkurentów. Wypracowanie w uczniach stosowania zasad
prawdziwej sportowej rywalizacji zaowocuje niejednokrotnie w ich życiu dorosłym. Turniej
odbył się w dwóch etapach.
Pierwszy etap turnieju odbył się w dniu 19 września 2017 roku na Orliku, przy szkole
podstawowej nr 3 w Braniewie. Był to Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Klas 1-3. W zawodach
wzięły udział 3 szkoły podstawowe z powiatu braniewskiego: SP 3 Braniewo (gospodarz), SP
Frombork, SP Pieniężno.
Drugi etap odbył się w dniu 26 września 2017 roku na Orliku przy szkole podstawowej
nr 3 w Braniewie. Był to Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Klas 4 – 6.
Uczestnicy zawodów otrzymali medale za 3 pierwsze miejsca oraz medale za udział
w zawodach. Dodatkowo 3 pierwsze drużyny otrzymały puchary. Zawodnicy wyróżnieni
indywidualnie otrzymali statuetki, dodatkowo każdy zawodnik otrzymał słodki poczęstunek.

Powiatowy Pokoleniowy Dwubój sportowo-rekreacyjny
o Puchar Starosty Braniewskiego
Dwubój odbył się w dniu 10 czerwca 2017 roku na strzelnicy wojskowej w Glince
(gm. Braniewo), zrealizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy Powiatem Braniewskim,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Ligą Obrony Kraju w Warszawie. Wykonawcą
bezpośrednim był Zarząd Powiatowy LOK z siedzibą w Pieniężnie. Partnerem merytorycznym
zawodów była Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach. Każdego roku turniej strzelecki
cieszy się ogromnym powodzeniem. Coraz więcej drużyn przystępuje do zawodów.
Do zawodów przystąpiło 86 zawodników z Braniewa, Pieniężna, Elbląga, Lidzbarka
Warmińskiego, Ornety i Fromborka. Zawodnicy oceniani byli w trzech kategoriach:
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1) dorośli:
 drużyny mundurowe,
 rezerwiści - cywile,
 drużyny żeńskie,
 najlepszy strzelec w pozycji stojącej.
2) młodziki,
3) drużyny żeńskie.
Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa sportowego, podnoszenie umiejętności
strzeleckich wśród młodzieży, służb mundurowych, rezerwistów, zacieśnianie koleżeńskich
więzi, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów. Do walki o puchar stanęło 20 drużyn. Strzelanie
odbyło się z karabinku KBKS do tarczy TS-1 z trzech postaw: stojącej, klęczącej i leżącej.
Puchary i nagrody rzeczowe dofinansowane z dotacji najlepszym zawodnikom wręczył
Starosta Braniewski - Leszek Dziąg, i prezes LOK. Straż Graniczna w Grzechotkach
ufundowała puchary dla najlepszych strzelców ze Straży Granicznej.
Ochrona środowiska przyrodniczego i ekologia
Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej
Jedną z dziedzin, na którą powiat kładzie duży nacisk jest czyste środowisko naturalne.
Jego znaczenie związane jest promocją walorów przyrodniczych np.: przebogatych,
dziewiczych lasów, akwenów wodnych, z czego najważniejszym i największym jest Zalew
Wiślany. Ochrona środowiska naturalnego, w tym przyrody, to problem nie tylko powiatu,
województwa, powiatu ale ogólnoświatowy, wymaga podjęcia pilnych środków zaradczych.
Długa jest lista potrzeb, a także starań o ochronę nie tylko najcenniejszych walorów
przyrodniczych, ale o czystość wokół własnego miejsca zamieszkania. Obecnie wiele
samorządów lokalnych wykazuje zainteresowanie i troskę o zachowanie pięknych i czystych
terenów zielonych. Najważniejszym jednak wydaje się konieczność dokonywania zmian
w świadomości społeczeństwa w drodze edukacji. Problematyka ekologiczna znalazła się
także w centrum uwagi organizacji pozarządowych, które coraz częściej działają na tym polu.
Wiodącą rolę odgrywa wychowanie ekologiczne nastawione przede wszystkim na
kształtowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Ma to zaowocować
wykształceniem postawy poszanowania i odpowiedzialności za środowisko lokalne.
Konkurs wiedzy
o ochronie środowiska przyrodniczego i ekologii
„ Okaż kulturę i chroń naturę”
Konkurs odbył się w dniu 9 czerwca 2017 roku przy Leśniczówce w Rezerwacie Doliny
Rzeki Wałszy w Pieniężnie. Był to już VII Powiatowy konkurs o ochronie środowiska
przyrodniczego i ekologii. Organizatorem była Liga Obrony Kraju z siedzibą w Pieniężnie.
W konkursie udział wzięli uczniowie wytypowani przez nauczycieli poszczególnych szkół.
Olimpiada ekologiczna składała się z kilku etapów. Uczniowie zmagali się z pytaniami na
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różnym poziomie poziomie. Spośród kilkudziesięciu uczniów przystępujących do konkursu,
do półfinału zakwalifikowało się szesnastu uczestników. W ścisłym finale znaleźli się: I miejsce
– uczeń ze Szkoły Podstawowej w Pakoszach, II miejsce – uczeń ze Szkoły Podstawowej
w Pakoszach, III miejsce – uczennica ze Szkoły Podstawowej w Pieniężnie, IV miejsce –
uczennica ze Szkoły Podstawowej w Pakoszach i V miejsce – uczennica również ze Szkoły
Podstawowej w Pakoszach. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie w osobach:
członek Zarządu Powiatu Braniewskiego i etatowy członek Zarządu Powiatu wręczyli nagrody
między innymi: namioty, śpiwory i inne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Zgromadzeni
uczestnicy, opiekunowie oraz goście zaproszeni mogli posilić się ciepłymi kiełbaskami,
gorącymi i zimnymi napojami. W przerwie konkursowej można było dodatkowo, jako, że była
to impreza plenerowa, postrzelać z kuszy do celu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wspieranie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne
znaczenie dla Powiatu Braniewskiego oraz działania służące upowszechnianiu historii,
tradycji i kultury powiatu
Podstawową przesłanką rozwoju lokalnego jest między innymi pełne wykorzystanie
zasobów kulturowych drzemiących w społeczności lokalnej. Przekłada się to na wzrost jakości
życia społeczeństwa, czyni je bogatszym. Kształtowanie tożsamości i samoświadomości
regionalnej jest procesem długotrwałym. Paleta zadań, które wykonują organizacje
pozarządowe w ramach zadania na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jest
bardzo bogata i różnorodna. Można w niej odnaleźć współczesne zagadnienia kulturalne,
działalność lokalnych artystów lub zadania prezentujące dzieje poszczególnych okresów
historycznych. Dzięki przedsięwzięciom organizowanym przez pasjonatów kultury i tradycji nie
stracimy tak ważnych elementów dziedzictwa narodowego.

IV Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej
„Z piosenką w plecaku”
Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Z piosenką w plecaku” po raz czwarty
zgromadził w Braniewie najmłodszych wykonawców z terenu Powiatu Braniewskiego. Odbył
się w ramach umowy na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Braniewskiego, a Stowarzyszeniem Edukacyjnym
Drabina z Braniewa. Odbył się na Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 im.
Senatu RP w Braniewie odbył się IV Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Z piosenką
w plecaku”. Festiwal zorganizowano w ramach umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu
Braniewskiego, a Stowarzyszeniem Edukacyjnym „Drabina” z Braniewa. Festiwal Piosenki
Przedszkolnej spełnia istotną rolę wychowawczą, przyczynia się do kształtowania kultury
estetycznej, wrażliwości muzycznej i wyobraźni dzieci wzbogacając jednocześnie ich
osobowość. Festiwal odbył się po raz trzeci odgrywając wciąż niezgłębioną wartość dla jego
uczestników. Festiwal spełnia ważną rolę wychowawczą, przyczynia się do kształtowania
kultury estetycznej, wrażliwości muzycznej i wyobraźni dzieci wzbogacając jednocześnie ich
osobowość
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XXII Festiwal Pieśni Patriotycznej
i Wojskowej
Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej, to impreza, która cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców Powiatu Braniewskiego, a nawet regionu warmińskomazurskiego. W tegorocznej imprezie udział wzięło blisko 300 osób. Celem nadrzędnym tego
wydarzenia jest popularyzacja twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej oraz
przypomnienie dawno zapomnianych pieśni wojskowych. Festiwal od wielu lat organizowany
jest w Pieniężnie. Przypomina dawne pieśni ludowe, a także pieśni patriotyczne z różnych
dziejów historycznych. Dzięki festiwalowi choć część naszej kultury nie ulegnie zapomnieniu.
Liga Obrony Kraju swoim działaniem wypełnia patriotyczny obowiązek upamiętniania naszej
historii, dorobku i tożsamości narodowej i Wojskowej”. Festiwal odbył się w dniu 9 listopada
2017 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy „Bajka” odbył się XXII Festiwal Pieśni
Patriotycznej i Wojskowej. W ramach zadania można było wysłuchać między innymi:
”Pierwsza brygada „,” Piechota „,” Wojenko, wojenko”, ”Rozszumiały się wierzby płaczące „,”
Deszcz jesienny deszcz „,”Serce w plecaku”, Czerwone maki na Monte Casino” i wiele innych
pieśni, które są żywym świadectwem bohaterstwa polskiego narodu i stanowią ważną część
dziedzictwa kulturalnego.

Powiatowy Dzień Seniora
Stawiając na kompleksowy rozwój Powiatu Braniewskiego powodujący poprawę jakości
życia mieszkańców Zarząd Powiatu Braniewskiego podpisał umowę z Uniwersytetem III Wieku
w Braniewie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, pod tytułem: „Powiatowy Dzień Seniora”. Celem realizacji zadania publicznego
była integracja środowiska osób starszych z terenu Powiatu Braniewskiego oraz promocja
działalności kulturalnej i artystycznej zespołów seniorskich. Dzień Seniora uroczyście
obchodzono w dniu 17 października 2017 roku w Braniewskim Centrum Kultury. Na scenie
zaprezentowali się Seniorzy z powiatu braniewskiego. Był kabaret, występ chórów, taniec
latynoamerykański i modna ostatnio zumba. Była także wystawa prac rękodzieła,
profesjonalny pokaz mody. Realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie wiedzy odnośnie
twórczości ludowej poprzez prezentację dorobku artystycznego amatorskich grup działających
na obszarze Powiatu Braniewskiego.

XXV Festiwal Piosenki
„ROZDZIAWA”
Jubileuszowy Festiwal Piosenki Harcerskiej „Rozdziawa” odbył się w dniu 11 czerwca
2017 roku w Braniewskim Centrum Kultury, w ramach umowy zawartej pomiędzy Zarządem
Powiatu Braniewskiego, a Związkiem Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Warmińsko –
Mazurska Hufiec Braniewo ZHP. W festiwalu udział wzięło ponad 100 zuchów i harcerzy
z terenu Powiatu Braniewskiego. Nagrodzone i wyróżnione zespoły otrzymały: statuetki,
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyli: Starosta Braniewski Leszek
Dziąg i Wicestarosta Artur Mieczaniec.
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Historyczne i Kulturowe
Oblicza Ziemi Braniewskiej
Powiat Braniewski to region o bardzo bogatej historii, który na przestrzeni wieków
zmieniał się administracyjnie, gospodarczo i kulturowo. Zamieszkany był przez ludność
związaną
różnymi,
niezwykle
skomplikowanymi
doświadczeniami
historycznymi
i społecznymi. Przedmiotowe zadanie realizowane było w ramach umowy z Towarzystwem
Miłośników Braniewa o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego. W ramach zadania odbywały się różnego rodzaju działania:
spotkania, prelekcje, wykłady, wystawy i konferencje mające na celu zwiększenie wiedzy
historycznej mieszkańców naszego regionu. Działania te pozwoliły zaprezentować wielu
znakomitych mieszkańców Braniewa, którzy w różnych okresach aktywnie uczestniczyli
w budowaniu bardzo bogatego historycznie wizerunku powiatu. W ramach zadania podjęte
były następujące dziania:
1) prowadzone były „żywe” lekcje historii, polegające na edukacji w zakresie kultury,
historii i nauki regionalnej poprzez połączenie nauki i zabawy, pozwoliły uczniom
braniewskich szkół i przedszkolakom poznać historię w inny, ciekawy i z pewnością
bardziej realny sposób, zgodnie z przysłowiem: „jeśli Ci powiem to zapomnisz, jeśli
pokażę to zapamiętasz, a jeśli wytłumaczę to zrozumiesz”,
2) udostępniane były posiadane przez stowarzyszenie eksponaty muzealne dla
zwiedzających Muzeum Ziemi Braniewskiej, utworzone w roku 2016, przez 6 dni
w tygodniu,
3) organizowane były cykliczne Czwartkowe Spotkania z Historią.

Ukraińskie Oblicza Ziemi
Braniewskiej
Ukraińskie Oblicza Ziemi Braniewskiej, to kolejne zadanie z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji organizacji pozarządowej - Związkowi
Ukraińców w Polsce, Oddział w Elblągu, w ramach otwartego konkursu ofert. Jest to zadanie
cykliczne, które od wieku lat wpisuje się w krajobraz kulturowy Powiatu Braniewskiego.
Stanowi pozytywne wzorce wspólnego funkcjonowania wielu kultur i wielu religii. Pozwala na
odkrywanie i kreowanie tożsamości mieszkańców Powiatu Braniewskiego, a także uczy
tolerancji i wrażliwości na charakterystyczne elementy już wspólnego dziedzictwa. W ramach
zadania zorganizowane były dwie imprezy kulturalne:
1) Święto Urodzaju impreza dożynkowa na stadionie miejskim w Pieniężnie. Tradycyjnie
uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała
Archanioła w Pieniężnie. Po mszy zaproszeni goście przeszli na Stadion Leśny w
Pieniężnie, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia. Ta uroczystość przywiodła do
Pieniężna wielu znakomitych gości. W trakcie uroczystości dziękowano za dary zebrane
podczas żniw. Dziękowano rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Starosta i Starościna
dożynek przekazali chleb upieczony z tegorocznego zboża Staroście Braniewskiemu
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Leszkowi Dziągowi i Burmistrzowi Pieniężna, którzy zgodnie z tradycja podzielili chleb
i częstowali zgromadzonych na uroczystości. Dalszy program dożynek był bardzo ciekawy,
odbyły się koncerty w wykonaniu zespołów: Stokrotki, Czornobrywka, Czesław Band,
Harazd i inni. Było wiele stoisk, na których dominowały akcenty ukraińskiej kultury. Były
także stoiska gastronomiczne oraz stoiska, które interesowały najmłodszych uczestników
imprezy. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną.
2) Ukraińskie Barwy Pogranicza – trzy dniowa impreza w Braniewskim Centrum Kultury.
W ramach programowych działań odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
pokazy twórców – amatorów, koncerty, przedstawienia artystyczne, autoprezentacje
artystyczne imigrantów z Ukrainy, pokazy filmowe i reporterskie relacje służące ochronie
dziedzictwa kulturowego.

Część III
Przygotowanie dokumentacji na 2018 rok
Realizując Program Współpracy w 2017 roku przyjęto także dokumenty mające na celu
usystematyzowanie prac w roku 2018.

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2018 ROK
1. Najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego
z samorządem powiatu jest Program współpracy, którego utworzenie zostało poprzedzone
konsultacjami społecznymi, których celem było uzyskanie opinii na temat projektu
oraz ustalenie kształtu listy zadań priorytetowych na 2018 rok.
2. Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 12 września do 7 października 2017
roku, zgodnie z uchwałą nr 379/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 września 2017
roku 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 2018”.
3. Zebrane podczas konsultacji opinie i uwagi zarówno ze strony samorządu, jak i podmiotów
pozarządowych oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie zostały
rozważone i posłużyły do tworzenia Programu.
4. W dniu 23 listopada 2017 roku Rada Powiatu Braniewskiego podjęła uchwałę nr
XXXII/240/17 Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
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Część IV
PODSUMOWANIE
Na stan współpracy w dużym stopniu ma wpływ przestrzeń współpracy akceptowana
przez obie strony oraz wypracowana na przestrzeni lat kultura współpracy. Na podstawie
doświadczeń z lat poprzednich oraz poziomu rozwoju czynnika społecznego wykształciły się
różne sposoby i pomysły na ułożenie wspólnych międzysektorowych relacji. Dla organizacji
pozarządowych najważniejszym partnerem w realizacji zadań publicznych oraz działalności
statutowej są nadal samorządy lokalne. Przedstawiciele organizacji borykają się z różnymi
problemami, które w miarę możliwości są załatwiane. Powiat udziela wsparcia merytorycznego
(np. porad administracyjnych, prawnych), pomaga w organizacji konferencji, wspiera
organizacje lokalowo. Przedstawiciele administracji uczestniczą w spotkaniach sektora
pozarządowego. Jednak w dalszym ciągu należy doskonalić tę współpracę, zwłaszcza
przepływ informacji między powiatem, a organizacjami pozarządowymi. Obie strony często się
ze sobą komunikują, jednak widoczny jest niedostatek informacji na temat działalności
organizacji pozarządowych, które informują głównie o działalności w zakresie udzielonych im
dotacji. Znany przez obie strony jest również plan imprez lokalnych i podejmowanych
dokumentów. W roku 2017 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.
Zaangażowanie organizacji w rozwój lokalny stanowi ważny element podejmowania decyzji
dotyczących prowadzonych działań społecznych, wydaje się zatem, że podstawą do
stworzenia w mieszkańcach poczucia współodpowiedzialności za wspólnotę jest partycypacja
obywatelska. 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. Wszystkim znane są zasady organizowania
otwartych konkursów ofert. Zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym
znacznie wzbogaciły kalendarz wydarzeń w naszym powiecie. Jednakże w realizacji zadań
publicznych ogromna część organizacji uzależniona jest od źródeł publicznych, najczęściej
samorządowych, stanowią one niemal główne, czasem jedyne źródło finansowania
prowadzonych działań. Organizacje jako wkład własny wykazują najczęściej wkład osobowy.
Prowadzona była kontrola wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom
pozarządowym i Podmiotom uprawnionym.
Podstawowymi korzyściami powstającymi w wyniku współpracy jest budowanie
społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz umacnianie
społecznej świadomości i odpowiedzialności za otoczenie, za siebie, a także rozwiązywanie
problemów społecznych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi z roku na rok staje się
coraz ważniejsza. Wzrasta świadomość i aktywność społeczna. Coraz więcej stowarzyszeń,
fundacji i innych organizacji pragnie realizować przedsięwzięcia służące ogółowi
mieszkańców. Takie właśnie wspiera organizacyjnie i finansowo Powiat Braniewski.
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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. Nadal jednak niewiele organizacji korzysta ze środków
zewnętrznych, innych niż budżet gminy, czy powiatu.
Aby rozwój lokalny przebiegał we właściwym kierunku i stwarzał mieszkańcom
pozytywne perspektywy, niezbędna jest stała, permanentna i wciąż doskonalona współpraca
samorządu z organizacjami pozarządowymi.
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