Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
rok 2019
Uchwałą Nr XLV/298/18 z dnia 27 września 2018 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. W oparciu o analogiczne dokumenty z lat ubiegłych
ustalono następujące zadania priorytetowe samorządu Powiatu Piskiego na rok 2019:
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 8 listopada 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Piszu wpłynęło rozstrzygnięcie
nadzorcze wojewody Warmińsko Mazurskiego (PN.4131.403.2018 z dn. 05 listopada 2018 r.)
w zakresie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/289/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27
września 2018 r., w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego
z Organizacjami Pozarządowymi (…)” w części dotyczącej §18, § 19, §21 ust. 2, §21 ust. 5-6
oraz §21 ust. 7 w zakresie słów „na temat propozycji wyboru najkorzystniejszych ofert”.
W związku z powyższym uchwałą Nr VI/25/19 z dnia 28 lutego 2019 r. Rady Powiatu Pisz
w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/298/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi
(…) wprowadzono zmiany w zakresie zakwestionowanych przepisów.
W dniu 04 kwietnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Piszu wpłynęło rozstrzygnięcie
nadzorcze wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr VI/25/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLV/298/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu
Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi (…). Po konsultacjach
z obsługującym Starostwo Powiatowe w Piszu Radcą Prawnym przyjęto stosowanie
„Programu Współpracy Powiatu Piskiego z Organizacjami Pozarządowymi” z wyłączeniem
uchylonych przepisów.
W dniu 25 października 2018 r. Zarząd Powiatu w Piszu przyjął uchwałę Nr 94/138/2018
w sprawie przyjęcia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnie pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2019. 30 października 2018 r. Zarząd Powiatu
w Piszu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r.
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W dniu 13 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu w Piszu przyjął uchwałę Nr 100/140/2018
zmieniającą uchwałę Nr 94/138/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2019 w celu dostosowania do zmian
wynikających z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na przeprowadzenie konkursu.
W dniu 30 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu w Piszu przyjął uchwałę Nr 103/2/2018
w sprawie powołania członków Komisji grantowej opiniującej oferty na realizację zadań
powiatu w ramach Konkursów Ofert 2019/2020.
W ramach ogłoszonego Konkursu do Starostwa Powiatowego w Piszu w wyznaczonym
terminie (20 listopada 2018 r.) wpłynęły następujące oferty:
1. Kancelaria Radcy Prawnego – Dawid Daniluk;
2. Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego;
3. Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych;
4. Fundacja Młodzi Ludziom;
5. Fundacja Honeste Vivere;
6. Fundacja Togatus Pro Bono.
W dniu 07 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej podczas której
dokonano sprawdzenia ofert pod kątem formalny oraz merytorycznym. W wyniku
przeprowadzonego postępowania zarekomendowano Zarządowi Powiatu w Piszu zawarcie
umowy z Fundacją Togatus Pro Bono. Zarząd Powiatu w Piszu uchwałą Nr 105/4/2018 z dnia
18 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 r. Tym samym Zarząd Powiatu
w Piszu wybrał ofertę Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1
przeznaczając równocześnie na wykonania w/w zadnia kwotę 64.020 zł brutto.
W dniu 03 stycznia 2019 r. Fundacja Togatus Pro Bono przesłała do Starosta Powiatowego
w Piszu informację o braku możliwości zawarcia umowy na prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej (…) motywując to faktem, iż nie posiada możliwości
prowadzenia poradnictwa obywatelskiego. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Piszu
uchwałą Nr 1/8/2019 z dnia 7 Stycznia 2019 r. uchylił uchwałę Zarządu Powiatu w Piszu Nr
105/4/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku.

Zarząd Powiatu w Piszu w dniu 18 marca 2019 r. przyjął uchwałę Nr 20/14/2019 w sprawie
przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Piskiego w 2019 r. Również 18 marca 2019 r. ogłoszony został Otwarty Konkurs Ofert na
realizację zadań Powiatu Piskiego w 2019 r. w zakresie:
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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 (9 kwietnia 2019 r.)wpłynęły 8 ofert:
1. Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 pułku Ułanów Litewskich w Grabowie;
2. Stowarzyszenie Historyczno-Jeździeckie im. 10 pułku Ułanów Litewskich szwadron
w Piszu;
3. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich;
4. Uczniowski Klub Sportowy „Technik” Ruciane Nida;
5. PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych;
6. Stowarzyszenie Razem dla Łupek;
7. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oddział w Piszu;
8. Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury „Mazuria”.
W dniu 9 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej, które miało miejsce
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu. W wyniku w/w postępowania, Komisja
Grantowa sporządziła listę rankingową przedłożoną Zarządowi Powiatu w Piszu,
rekomendując tym samym do przyznania dotacji następujących oferentów:
1. Priorytet: Nauka, eukacja, oświata, wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr
kulturalnych i tradycji:
a. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich;
b. Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury „Mazuria”;
c. Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 pułku Ułanów Litewskich
z siedzibą w Grabowie.
2. Priorytet: Sport i Rekreacja:
a. Uczniowski Klub Sportowy „Technik” Ruciane Nida;
b. Stowarzyszanie Razem Dla Łupek.
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3. Priorytet: Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a. PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych.
Uchwałą Nr 33/22/2019 z dnia 13 maja 2019 r. Zarząd Powiatu w Piszu udzielił dotacji
z budżety Powiatu Piskiego na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego
w następującym zakresie:
1. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, ul Foksal 3/5 na
realizację zadnia pt.: „Zrozumieć innych ludzi – poprzez fotografię” – 3000,00 zł.
2. Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury „Mazuria” z siedzibą w Piszu, ul. Wojska
Polskiego 8/9 na realizację zadnia pt.: „Kultura ludowa, a patriotyzm lokalny” –
2500,00 zł.
3. Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z siedzibą
w Grabowie, ul. Gątkiewicza 31 na realizację zadania pt.: „Rajd Niepodległościowy” –
1500,00 zł.
4. Uczniowski Klub Sportowy „Technik” Ruciane Nida z siedzibą w Rucianem Nidzie, ul.
Polna 2, na realizację zadania pt.: „Akademia Sportów Strzeleckich” – 4000,00 zł.
5. Stowarzyszenie Razem Dla Łupek z siedzibą w miejscowości Łupki pod nr 2b, na
realizację zadania pt.: „Piskie planszówki – otwarte spotkania z grami planszowymi” –
3000,00 zł.
6. PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych z siedzibą
w Miejscowości Strzelniki nr 17 na realizację zadania pt.: „Wszyscy jesteśmy
ratownikami” – 7000,00 zł.
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.
/Starosta Piski/
Pisz, 12 maja 2020 r.
Sporządził: Jakub Grodzki
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