Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2016
Uchwałą Nr XI/74/15 z dnia 29 października 2015 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 ww. uchwały poprzedzone były konsultacjami społecznymi, które
rozpoczęły się dnia 28 września 2015r i zakończyły się 14 października 2015r. W wyznaczonym
terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag.
Za priorytetowe zadania powiatu w roku 2016 we współpracy z organizacjami przyjęto zadania z
zakresu:
1.
2.
3.
4.

Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Sportu i rekreacji.
Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa

W dniu 16 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016 w
miejscowości Biała Piska, na który wpłynęły 2 oferty złożone przez:
1. Fundacja Honeste Vivere – Warszawa.
2. Fundacja Togatus Pro Bono – Olsztyn.
Dnia 8 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej, która dokonała oceny
nadesłanych w terminie ofert. W toku przeprowadzonej oceny formalnej oraz merytorycznej
Komisja zarekomendowała Zarządowi Powiatu w Piszu ofertę Fundacji Honeste Vivere
z siedzibą w Warszawie do zawarcia umowy na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Piskiego w roku 2016. Uchwałą Nr 88/35/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w
sprawie rozstrzygnięcia otwartego Konkursu Ofert Zarząd Powiatu w Piszu dokonał wyboru
najwyżej ocenionej oferty tj. Fundacji Honeste Vivere. W dniu 31 grudnia 2015 r. osoba
reprezentująca Fundację Honeste Vivere poinformowała o odstąpieniu od podpisania umowy na
realizację zadania publicznego w postaci prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie Powiatu Piskiego w miejscowości Biała Piska. Zgodnie z zawartymi w regulaminie
Otwartego Konkursu Ofert zapisami, zadanie powierzone zostało kolejnemu podmiotowi na liście
rankingowej – Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie. Wysokość udzielonej dotacji –
58.447,35 zł. (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa).
Na podstawie złożonego sprawozdania przez organizację pozarządową oraz dokumentacji
dotyczącej rozliczenia dotacji stwierdzono, że zadanie na realizację którego udzielono dotacji
zostało wykonane zgodnie z zawartą umową, a zakładane cele osiągnięte.
W dniu 21 marca 2016 r. decyzją Starosty Piskiego zostały ogłoszone konsultacje społeczne w
sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu Pisz w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/74/15 Rady Powiatu
Pisz z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu 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, na rok 2016 oraz projektu
Uchwały Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na

realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 roku Termin zgłaszania uwag, opinii i
propozycji zmian upłynął 4 kwietnia 2016r. W wyznaczonym terminie żaden z uprawnionych
podmiotów nie zgłosił uwag.
W dniu 4 maja 2016 r. Zarząd Powiatu w Piszu ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie lub
wsparcie zadań Powiatu w 2016 r., na który wpłynęło 7 ofert złożonych przez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Pisz
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS z siedzibą w Rucianem Nidzie
Fundacja Nowoczesny KONIN
Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Wejsuny”
Parafia Rzymsko – Katolicka w Drygałach
Podwodnik Szkoła Ratownictwa Sportów Wodnych i Obronnych
Uczniowski Klub Sportowy Technik Ruciane Nida

W dniu 13 czerwca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Grantowej podczas którego
dokonano otwarcia ofert oraz przeprowadzona została ich ocena formalna – sprawdzenie
niezbędnej, wymaganej w postępowaniu konkursowym dokumentacji. Oceny dokonano według
kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru. U części oferentów stwierdzono braki w
złożonych ofertach i wezwano ich do uzupełnień brakujących dokumentów.
W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Grantowej, w trakcie którego
dokonano weryfikacji dokumentacji stanowiącej uzupełnienie do złożonych w ramach Konkursu
niekompletnych ofert. Wraz ze stwierdzeniem usunięcia braków formalnych w uprzednio
zakwestionowanych ofertach, przystąpiono do oceny merytorycznej złożonych ofert. W wyniku
przeprowadzonej oceny Komisja Grantowa przedłożyła Zarządowi Powiatu listę rankingową ofert.
Zgodnie z uchwałą Nr 70/56/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia
Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 r., przyznano
dotację 4 podmiotom:
• Parafia Rzymsko – Katolicka w Drygałach na realizację zadania pn. „Turniej Rycerski Drigalensis A.D. 2016. Czyli spotkanie z historią w Drygałach”- 6.910 zł
• Uczniowski Klub Sportowy Technik Ruciane Nida na realizację zadania pn. „Strzał w
dziesiątkę”- 4.100 zł
• Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Wejsuny” na realizację zadania pn. „Młodzi na starcie,
czyli rodzinnie i bezpiecznie”- 4.000 zł
• Stowarzyszenie Kobieta na PLUS z siedzibą w Rucianem Nidzie na realizację zadania pn.
„Zdrówko jako smakujesz…”- 3.000 zł
Informacja o wynikach konkursu oraz o przyznanych dotacjach została opublikowana
w sposób zwyczajowo przyjęty. O wynikach Konkursu zostały również poinformowane wszystkie
uczestniczące w nim podmioty. W trakcie przeprowadzenia procedur w zakresie przyznawania
dotacji oraz ich rozliczania przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli możliwość korzystania
z pomocy pracowników Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskie i Informacji.
Na podstawie sprawozdań złożonych przez organizacje pozarządowe oraz dokumentacji dotyczącej
rozliczenia dotacji stwierdzono, że w trzech przypadkach, zadania na realizację których udzielono
dotacji zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami, a zakładane cele osiągnięte. W
przypadku Stowarzyszenia Inicjatyw Wiejskich „Wejsuny” , który uzyskał wsparcie finansowe na

zadanie pn. „Młodzi na starcie, czyli rodzinnie i bezpiecznie, po przeprowadzonej analizie
sprawozdania końcowego oraz złożonych przez Stowarzyszenie wyjaśnień, wszczęto w dniu 10
kwietnia 2017 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o zwrocie części dotacji w wysokości
60,24 zł, która została wydana niezgodnie z zawartymi w umowie zapisami.
Ocena realizacji Programu 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, na rok 2016 zgodnie z § 15:
a. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych-2
b. liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert- 9
c. liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert- 9
d. liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w ramach otwartych konkursów
ofert- 5
e. liczba zadań publicznych, których realizacji została dofinansowana w ramach otwartych
konkursów ofert- 5
f. liczba wniosków o powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych, złożonych przez
organizacje pozarządowe, z pominięciem otwartego konkursu ofert- 0
g. liczba zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert- 0
h. wysokość środków finansowych na realizację Programu- 76 457,35 zł
i. liczba organizacji, które skorzystały ze szkoleń, doradztwa i innych przedsięwzięć oferowanych
przez Powiat- 0
j. liczba organizacji, które wzięły udział w działaniach promocyjnych Powiatu- 5
k. liczba skonsultowanych aktów normatywnych- 3
l. liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach aktów normatywnych- 0
Uchwałą Nr XXII/143/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 września 2016 r. przyjęty został 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, na rok 2017. Przyjęcie ww. uchwały poprzedzone były konsultacjami społecznymi,
które rozpoczęły się dnia 19 sierpnia 2016 r i zakończyły się 5 września 2016 r. W wyznaczonym
terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag.
Za priorytetowe zadania powiatu w roku 2017 we współpracy z organizacjami przyjęto zadania z
zakresu:
1.
2.
3.
4.

Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Sportu i rekreacji.
Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa

W dniu 19 października 2016 r. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 na terenie
miasta Ruciane-Nida. W dniu 9 listopada 2016r. Wydział Finansowy przekazał informację w
zakresie zmiany wysokości dotacji względem kwoty jak została zaplanowana w projekcie budżetu
na 2017 r., na podstawie czego dnia 10 listopada 2016r. unieważniono ogłoszony konkurs.
W dniu 14 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 na terenie
miasta Ruciane-Nida, na który wpłynęły 4 oferty:

1.
2.
3.
4.

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego JACY-TACY
Fundacja Togatus Pro Bono
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA”
Stowarzyszenie "Pozwólmy Żyć" im. Mariusza Krzykowskiego

Dnia 7 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej, która dokonała oceny
nadesłanych w terminie ofert. W toku przeprowadzonej oceny formalnej oraz merytorycznej
Komisja zarekomendowała Zarządowi Powiatu w Piszu ofertę Fundacji „Inicjatywa Kobiet
Aktywnych FIKA” z siedzibą w Olsztynie do zawarcia umowy na prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie Powiatu Piskiego w roku 2017. Uchwałą Nr 98/71/2016 z dnia 8
grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego Konkursu Ofert Zarząd Powiatu w Piszu
dokonał wyboru najwyżej ocenionej oferty tj. Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA”.
Podmioty uczestniczące w Konkursie zostały poinformowane o jego wyniku w formie pisemnej,
dodatkowo informacja o wynikach Konkursu opublikowana została w sposób zwyczajowo przyjęty.
W dniu 29 grudnia 2016r. zawarto umowę Nr 88/2016. Wysokość udzielonej dotacji – 60.726 zł.
(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa).

/Starosta Piski/

