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Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 

rok 2018 

 

Uchwałą Nr XXXIII/221/17 z dnia 28 września 2017 r. Rada Powiatu Pisz przyjęła Program 

Współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Przyjęcie programu współpracy poprzedzone zostało przeprowadzeniem 

konsultacji społecznych w/w zakresie. Program przed ogłoszeniem został ogłoszony celem 

przeprowadzenia konsultacji społecznych. W oparciu o analogiczne dokumenty z lat 

ubiegłych ustalono następujące zadania priorytetowe samorządu Powiatu Piskiego na rok 

2018: 

1. Nauka, edukacja, oświata, wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych  

i tradycji. 

2. Sport i rekreacja. 

3. Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 

4. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa.  

W dniu 19 października 2017 r. Starosta Piski wydał Zarządzenie Nr 25/2017 w sprawie 

określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim.  

W dniu 30 października 2017 r. Zarząd Powiatu w Piszu przyjął uchwałę Nr 89/106/2017  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadnia publicznego 

w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018.  

W dniu 7 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu w Piszu ogłosił, zgodnie z w/w priorytetami, 

Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadań Powiatu w 2018 r. w zakresie udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, na 

który wpłynęło 7 oferty złożone przez: 

1. Stowarzyszenie Inicjatywa na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli z siedzibą w Olsztynie; 

2. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie;  

3. Stowarzyszenie „Pozwólmy Żyć im. Mariusza Krzykowskiego” z siedzibą w Ostrołęce; 

4. Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach; 

5. Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie; 

6. Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie; 
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7. Fundacja HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie. 

W dniu 29 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej podczas której 

dokonano otwarcia ofert oraz przeprowadzono ocenę formalną w zakresie sprawdzenia 

niezbędnej, wymaganej w postępowaniu konkursowym dokumentacji oraz merytoryczną 

złożonych ofert. W wyniku przeprowadzonej oceny, Komisja Grantowa przedłożyła 

Zarządowi Powiatu listę rankingową ofert. Zgodnie z uchwałą Nr 95/109/2017 Zarządu 

Powiatu w Piszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: „rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej” dotację z budżetu Powiatu Piskiego przyznano Fundacji „Inicjatywa Kobiet 

Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Hanowskiego 9/42 – wysokość udzielonej dotacji 

– 60.726 zł brutto (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu 

państwa). Informacja o wynikach konkursu oraz o przyznanej dotacji została opublikowana  

w sposób zwyczajowo przyjęty. O wynikach konkursu poinformowano również wszystkie 

uczestniczące w nim podmioty w formie pisemnej.  

Zarząd Powiatu w Piszu w dniu 21 luty 2018 r. przyjął uchwałę nr 14/117/2018 w sprawie: 

„przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Piskiego w 2018 r.”, a 28 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2018 w zakresie: 

1. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych  

i tradycji; 

2. Sportu i rekreacji; 

3. Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 

W ramach otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Piskiego w roku 2018 r. w wyznaczonym terminie wpłynęły 11 ofert: 

1. PODWODNIK Szkoła Ratownictwa Sportów Wodnych i Obronnych z siedzibą  

w Strzelnikach; 

2. Klub Sportowy „Mazur” Pisz z siedzibą w Piszu; 

3. Oddział rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą  

w Piszu; 

4. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie; 

5. Klub Sportowy „Śniardwy” Orzysz z siedzibą w Orzyszu ; 

6. Stowarzyszenie Historyczno-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Szwadron  

w Piszu, z siedzibą w Piszu; 
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7. Uczniowski Klub Sportowy „Technik Ruciane-Nida” z siedzibą w miejscowości Ruciane 

Nida; 

8. „Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury – MAZURIA” z siedzibą w Piszu; 

9. Stowarzyszenie Przymierze Ziemia Piska z siedzibą w Piszu – oferty nr 9, 10, 11. 

W dniu 29 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej, które miało miejsce  

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu. Po przeprowadzonej ocenie formalnej 

stwierdzono, iż 10 nadesłanych ofert nie spełnia wymogów formalnych. W związku  

z powyższym, Komisja Grantowa zdecydowała o skierowaniu do oferentów, którzy nadesłali 

wadliwe oferty, wezwania do uzupełnienia w terminie 7 dni. W dniu 15 maja 2018 r. odbyło 

się kolejne posiedzenie Komisji Grantowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu,  

w trakcie którego przeprowadzono ocenę formalną uzupełnionych wniosków oraz dokonano 

oceny merytorycznej. W wyniku w/w postępowania, Komisja Grantowa sporządziła listę 

rankingową przedłożoną Zarządowi Powiatu w Piszu, rekomendując tym samym do 

przyznania dotacji następujących oferentów: 

1. Stowarzyszenie Historyczno-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Szwadron  

w Piszu; 

2. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Technik” Ruciane-Nida. 

3. Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych. 

Uchwałą Nr 38/124/2018 z dnia 16 maja 2018 r., Zarząd Powiatu w Piszu udzielił dotacji  

z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego 

Konkursu Ofert, na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w/w podmiotom,  

w wysokości 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) każdemu z zakwalifikowanych oferentów .  

Informacja o wynikach konkursu oraz przyznanych dotacjach została opublikowana w sposób 

zwyczajowo przyjęty. O wynikach Konkursu zostały również poinformowane wszystkie 

uczestniczące w nim podmioty w formie pisemnej. W trackie przeprowadzania procedur  

w zakresie przyznawania dotacji oraz ich rozliczania, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych mieli możliwość korzystania z pomocy pracownika Wydziału Strategii 

Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji.  

Na podstawie sprawozdań złożonych przez organizacje pozarządowe oraz dokumentacji 

dotyczącej rozliczenia dotacji stwierdzono, iż wszystkie podmioty, które uzyskały dotacje  

z budżetu Powiatu Piskiego zrealizowały zadania zgodnie z podpisanymi umowami,  

a zakładane cele zostały osiągnięte.   

Pisz, 10 kwietnia 2019 r. 
Sporządził: Jakub Grodzki  


