
Sprawozdanie z realizacji programu łvspółpracy z organuacjami pozarządowymi

za rokż014

Uchwałą XXXIXlz59ll4 z dnta27 lutego 2014 r, Rada Powiatu Pisz przyjęła Program

Współpracy Powiatu Piskiego z.organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnta 24 kwietnia2003 r. o działalności pozytku publicznego i o

wolontariacie na rok 2014. Dokument konsultowano z organizacjami pozarządowymi oraz z

Radą Or gantzacji P ozar ządov\Tch P owi atu P i ski e go.

Zadania priorytetowe samorządu Powiatu Piskiego w roku 2014, po zdiagnozowaniu

potrzeb i na podstawie dotychczasowych doświadczeń, ustalono w zakresie:

a) Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i

tradycji,

b) Sportu i rekreacji,

c) Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia

05 maja ż014 r. Zarząd Powiatu ogłosił Otwarty Konkurs Ofeń na powierzenie lub

wsparcie zadań Powiatu w ż0I4 r., na który wpłynęło 11 ofert złożonychpTzez,.

1. Parafia Ewangelicko - Augsburska Pisz

2. Centrum Integracji Społecznej przy Panfii św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej

3. ZHP Chorągiew Warmińsko Mazurska Hufiec - Pisz

4. Klub Sportowy Mazur - Pisz

5. Klub Sportowy,,Mazurska Akademia Karate Tradycyjnego - Pisz

6. UKS Technik - Ruciane Nida

7. Stowarzyszenie Miasto Jana - Pisz

8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom tMłodzięży - Ruciane Nida

9. Klub Sportowy,,Śniardwy" - Otzysz

10. Stowarzyszenie ,,Marudy" - Dąbrówka gm. Orzysz

1 1, Fundacja Centrum Innowacji i Rozwoju - Kozuchy gm. Biała Piska

16 czerwcaZ}I4 r. na pierwszym posiedzęniu Komisji Grantowej dokonano otwarcia kopert i

analtzy formalnej zŁożonych ofeń, Sprawdzono niezbędną dokumentację. Oceniono oferty wg

kryteriów stosownych przy dokonywaniu wyboru.

30 czerwca 2014 r. na drugim posiedzeniu Komisji Grantowej dokonano weryfikacji

uzupełnień nadesłanych przez wezwanych Oferentów. StwierdzorLo, iz nadesłane dokumenty

spełniająwymagania formalne i przystąpiono do oceny mer7lorycznej ofert.

Komisja złożyła Zaruądowi Powiatu listę rankingową ofert, Zgodnie z Uchwałami

Zarządu Powialu Nr 50/l21l20l4 z dnia 03.07.ż074 orazNr 74112812014 z dniaż4.09.2014 w



sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku

przeprowadzonego Otwańego Konkursu Ofert na reallzację zadań publicznych Powiatu

Piskiego w 2014 roku,przyznano dotacj ę4 ponlższym podmiotom:

1, Przyznano dotację w wysokości 5 000 zł dla Zwtązku Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Warmińsko - Mazurska z siedzibą w Olsztynie na ręaLizację zadania Pn.

,,Szlakami historii Warmii i Mazur",

2. Przyznulo dotację w wysokości 4.200 zł dla Uczniowskiego Klubu

Spońowego "Technik Ruciane Nida" z siedztbąw Rucianem - Nidzie na realizację zadanta

pn. ,,Łulznictwo - pasja sportowa na caŁe życl,e".

3. Przyznano dotację w wysokości 5.310 zŁ dla Stowaruyszenia ,,MaTudY" Z

s iedzib ą w Rucianem - Nidzie na r ealtzacj ę zadania,,Aktywni Razem".

4, Przyznano dotację w v\rys. 6.490 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i

Młodzieży z siedzibąw Rucianem - Nidzie na realizację zadanta pn. "Ziemia Piska - Dusza

MaZlJr".

Informacja o przyznanych dotacj ach została zamieszczona w gablocie ogłoszeń

Starostwa Powiatowego w Piszu orazna stronie internetowej Powiatu.

Przy procedurach przyznan^rania t rozltczania dotacji, przedstawiciele organizacjt

pozarząd,owrych mogli korzystać z pomocy pracownikow Wydziału Strategii Rozwoju,

Promo cj i, Inte gracj i Europej skiej i Informacj i.

w 2OI4 r. Powiat Piski reprezentowany ptzez Zarząd Powiatu podpisał 4 umoW z 4

organizacjami pozarządowymi. W ramach realizacji zŃożeń Programu 'WsPÓłPracY na rok

2OI3 dla orgarizacjt pozarządowyr;h nieodpłatnie udostępniano salę konferencyjną Starostwa

Powiatowego w Piszu.
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