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Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 

rok 2017 

 

Uchwałą Nr XXIII/143/16 z dnia 29 września 2016 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. 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 2017: 

1. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony 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 11 października 2016 r. Starosta Piski wydał Zarządzenie w sprawie określenia 

powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim. W dniu  

17 października 2016 r. Zarząd Powiatu w Piszu przyjął uchwałę Nr 92/67/2016 w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.  

W dniu 19 października 2016 r. Zarząd Powiatu w Piszu ogłosił, zgodnie z w/w priorytetami, 

Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadań Powiatu w 2017 r. w zakresie udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.  

Z przyczyn formalnych konkurs został unieważniony. W dniu 14 listopada 2016 r. Zarząd 

Powiatu w Piszu przyjął uchwałę Nr 97/69/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 92/67/2016 

Zarządu Powiatu Pisz z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia  punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.  

W dniu 14 listopada 2016 r. Zarząd Powiatu w Piszu ogłosił powtórnie otwarty konkurs ofert 

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w roku 2017, na który wpłynęło 4 oferty złożone przez: 

1. Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego JACY-TACY; 

2. Fundacja TOGATUS PRO BONO 

3. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” 
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4. Stowarzyszenie „POZWÓLMY ŻYC” im. Mariusza Krzykowskiego 

W dniu 7 grudnia 2016 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 98/71/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia  

8 grudnia 2016 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 1 czerwca 2017 r. przyjął uchwałę nr 40/90/2017 w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Piskiego, a 2 czerwca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Piskiego w roku 2017 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. 

26 czerwca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu miało miejsce otwarte 

spotkanie informacyjne skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie 

przedstawienia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Piskiego 

przyznanych organizacjom pozarządowym w ramach  otwartych konkursów ofert.  

29 czerwca 2017 r. uchwałą nr XXXI/207/17 Rada Powiatu Pisz powołała członków Komisji 

Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursu Ofert 

2017/2018 w następującym składzie: 

1. Reprezentacji Zarządu Powiatu Pisz: 

a. Marek Wysocki; 

b. Marek Ziółkowski. 

2. Reprezentacji Rady Powiatu Pisz: 
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a. Alina Kierod; 

b. Łukasz Pietrzyk. 

3. Reprezentanci Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego: 

a. Katarzyna Sobiech; 

b. Barbara Wyłudek. 

W ramach otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Piskiego w roku 2017 r. w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty: 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Technik” Ruciane-Nida; 

2. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu; 

3. Klub Sportowy „Śniardwy” Orzysz. 

W dniu 10 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej, które miało miejsce  

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu. Po przeprowadzonej ocenie formalnej oraz 

merytorycznej Komisja sporządziła listę rankingową przedłożoną Zarządowi Powiatu  w Piszu 

rekomendującą do przyznania dotacji oferty: 

1. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu; 

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

Uchwała Nr 62/94/2017 z dnia 18 lipca 2017 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 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) każdemu z zakwalifikowanych oferentów . 

Uchwałą Nr 63/95/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu w Piszu uchylił uchwałę 

Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 lipca 2017 r. Nr 62/94/2017 w sprawie udzielenia dotacji z 

budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu 

Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 roku.  

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu w Piszu Uchwałą nr 64/95/2017 przyjął regulamin 

Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 r. oraz 

ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego  

w roku 2017 w zakresie: 

1. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

2. Sportu i rekreacji; 

3. Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 
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Na który wpłynęły w wyznaczonym terminie 2 oferty: 

1. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu; 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Technik” Ruciane-Nida. 

W dniu 28 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej, która dokonała oceny 

formalnej oraz merytorycznej nadesłanych ofert w następstwie których przygotowana 

została lista rankingowa przedłożona Zarządowi Powiatu w Piszu. Uchwała Nr 76/99/2017 

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 2017 r. następującym podmiotom w wysokości 8.000 zł (osiem tysięcy złotych): 

1. Parafia Ewangelicko-Augsburska z siedzibą w Piszu; 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Technik” Ruciane-Nida. 

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, że w jednym przypadku, zadania na realizację 

których udzielono dotacji wykonano zgodnie z zawartą umową, a zakładane cele osiągnięte 

(UKS „Technik” Ruciane-Nida). W przypadku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu , która 

uzyskała wsparcie finansowe na zadanie „500 – lat reformacji – historia w miniaturze” 

po przeprowadzonej analizie sprawozdania końcowego oraz złożonych przez Parafię 

wyjaśnień, wszczęto w dniu 11 stycznia 2018 roku postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o zwrocie części dotacji w wysokości 0,11 zł, która została wydana niezgodnie z zawartymi w 

umowie zapisami.  

 

        /Starosta Piski/ 

 

 

  


