Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok
20L5

Uchwałą Nr llU17l1,5 z,dnia 29 stycznia 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 działalnościpozytku publicznego
i o wolontariacie. Program przed uchwaleniem został ogłoszony celem przeprowadzenia
konsultacji społecznych. W oparciu o analogiczne dokumenty z lat ubiegłych ustalono
następujące zadania priorytetowe samorządu Powiatu Piskiego na rok 201,5:

1.

2.

Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomościmieszkańców
Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii.
Ponadgminna działalnośćsłuząca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej
i rekreacji.

3.

Działalnośćw zakresie ochrony i promocji zdrowia.

W dniu 13 maja żO1,5 r.7arząd Powiatu w Piszu ogłosił,zgodnie zwfw priorytetami, Otwarty
Konkurs Ofert na powierzenie lub wsparcie zadań Powiatu w 201-5 r., na który wpłynęło
9 ofert złożonych przez:
1.

Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL

-

Pisz,

2.Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Wolontariatu - Pisz.
3. Związek Ha rcerstwa Polskiego Chorągiew Wa rm ińsko-M azu rska

H

ufiec Pisz.

4.Stowarzyszenie ,,Marudy" - Dąbrówka k. Orzysza.
_ Pisz
5. Piskie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej ,,Razem..."
6. Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej ,,Marzenia" - Wydminy.

7.poDWoDNlK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych - Strzelniki
k.Orzysza-2oferty.
8, Klub Sportowy ,,Śniardwy" Orzysz - Orzysz.
W dniu 24 czerwca 201,5 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. W dniu 2lipca 201,5 r.
odbyło się drugie posiedzenie Komisji Grantowej, w trakcie którego dokonano weryfikacji
dokumentacji stanowiącej uzupełnienie do złozonych w ramach Konkursu ofert
3 podmiotów, Wraz ze stwierdzęniem usunięcia braków formalnych w trzech uprzednio
zakwestionowanych ofertach, przystąpiono do oceny merytorycznej złozonych ofert.
W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja Grantowa przedlożyła Zarządowi Powiatu listę
rankingową ofert. Zgodnie z uchwałą Nr54l21,1201,5Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 liPca
2015 r. w sprawie udzielenia dotacji z budzetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku
przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadan publicznych Powiatu
Piskiego w 2015 r., przyznano dotację 3 podmiotom:

1,. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Pisz na

realizację zadania pn. Młodzi - Gospodarzami" działań w duchu Zasłuzonych dotacja w wysokości5.000 zł.
2. Klub Sportowy ,,Śniardwy" Orzysz na realizację zadania pn. Silny klub - dumny
powiat. Udział druzyny z powiatu piskiego w rozgrywkach lV ligi. dotacja
w wysokości7.000 zł.
3. Stowarzyszenie PODWODNlK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych dotacja w wysokości7.000 zł.
lnformacja o wynikach konkursu oraz o przyznanych dotacjach została opublikowana
w sposób zwyczajowo przyjęty. O wynikach Konkursu zostały równiez poinformowane
wszystkie uczestniczące w nim podmioty w formie pisemnej, W trakcie przeprowadzenia
procedur w zakresie przyznawania dotacji oraz ich rozliczania przedstawiciele organizacji
pozarządowych mieli mozliwośćkorzystania z pomocy pracowników Wydziału Strategii
Rozwoju, Promocji, lntegracji Europejskie i lnformacji.

Na podstawie sprawozdan z|ożonych przez organizacje pozarządowe oraz dokumentacji
dotyczącej rozliczenia dotacji stwierdzono/ ze w dwóch przypadkach, zadania na realizację
których udzielono dotacji zostały wykonane zgodnie z zawartymi umowami, a zakładane cele
osiągnięte. W przypadku Klubu Sportowego ,,Śniardwy" Orzysz, który uzyskał wsparcie

finansowe na zadanie pn. ,,Silny klub - dumny powiat. Udziat druzyny z powiatu piskiego w
rozgrywkach lV ligi", po przeprowadzonej analizie sprawozdania końcowego oraz złozonych
przez Stowarzyszeni wyjaśnień, wszczęto w dniu 10 marca żOt6 r. postępowanie w sprawie

wydania decyzji o zwrocie częścidotacji
niezgodnie z zawartymi w umowie zapisami.

w wysokości1,400 zł, która została wydana

W roku 2015, w związku z wejściem w zycie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015

r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (art. B ust. 1), Starostwo Powiatowe
w Piszu podjęło działania umożliwiające przeprowadzenie Otwartego Konkursu Ofert na
prowadzenie punktu nieodptatnej pomocy prawnej w 2016 r. na terenie Powiatu Piskiego.
Uchwałą Nr li(l]all-S Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 201,5 r. przyjęty został
Program Wspołpracy 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 201,6. Program został poszerzony w Rozdziale Vl pt.
Priorytetowe obszary zadan publicznych o pkt. 4 w następującym brzemieniu:

,,Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomościprawnej
społeczeństwa."

Program Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi przed uchwaleniem
został ogłoszony w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. W dniu 16 listopada201,5
r.Zarząd Powiatu ogtosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016 w miejscowości Biała Piska.
Wrazz upływem terminu składania ofert,(tj.7 grudnia 2015 r.)
1,. Fundacja Honeste Vivere - Warszawa.
2. Fundacja Togatus Pro Bono - Olsztyn.
w dniu 8 grudnia 201,5 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 88l35/żOL5 z dnia 9 grudnia
201,5 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego Konkursu Ofert Zarząd Powiatu w Piszu dokonał
wyboru najwyzej ocenionej oferty tj. Fundacji Honeste Vivere. 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 31 grudnia 2015 r. osoba reprezentująca Fundację Honeste Vivere poinformowała
o odstąpieniu od podpisania umowy na realizację zadania publicznego w postaci
p

rowadzen

ia

pu n

ktu

n

ieod

płatnej 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 liścierankingowej Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, Wysokośćudzielonej dotacji -59.946zł.
(zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa).

W okresie sprawozdawczym Powiat Piski reprezentowany przez Zarząd Powiatu podpisał
4 umowy z 4 organizacjami pozarządowymi. W ramach realizacji założenProgramu
Współpracy na rok 2015 została udostępniona w formie nieodpłatnej na rzecz organizacji
pozarządowych sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Piszu.

