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WPROWADZENIE
Rada Powiatu Iławskiego, Uchwałą Nr XXV/184/16 Rady Powiatu Iławskiego z dnia
26 października 2016 r., przyjęła „Program Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakładającego na organ samorządu
terytorialnego obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
W realizacji Programu uczestniczyli:
• Rada Powiatu Iławskiego i jej komisje,
• Zarząd Powiatu Iławskiego,
• Komisje konkursowe powołane przez Zarząd Powiatu,
• Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa – jako wydział
odpowiedzialny za realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• wydziały Starostwa Powiatowego w Iławie,
• jednostki organizacyjne Powiatu Iławskiego,
• stowarzyszenia i ich terenowe oddziały działające na terenie powiatu iławskiego
i powiatów ościennych.
FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU POWIATOWEGO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI W 2017 r.:
Program każdorazowo określa priorytetowe grupy zadań, będące wspólnym obszarem
potrzeb Powiatu i potencjału organizacji pozarządowych. W przyjętym do realizacji
Programie na 2017 r. za priorytetowe uznane zostały działania z zakresu:
a) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
b) ratownictwa i ochrony ludności,
c) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
e) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
f) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie
określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy,
g) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
h) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa.
I. WSPÓLPRACA FINANSOWA
Współpraca finansowa odbywała się w formie wspierania oraz powierzania organizacjom
realizacji zadań publicznych.
ZLECANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, W FORMIE ICH POWIERZANIA LUB
WSPIERANIA WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ICH
REALIZACJI
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W 2017 roku odbyło się osiem edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
zlecone przez Zarząd Powiatu Iławskiego do realizacji organizacjom pozarządowym.
I.

Edycje otwartych konkursów ofert będących w kompetencji
Organizacyjnego, Spraw obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa:

Wydziału

Pierwsza edycja otwartego konkursu ofert
W dniu 23 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 142/594/17 podjął
decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Powiatu oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.
W konkursie tym zamierzano powierzyć lub wesprzeć zadania z zakresu:
 ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej – 7 zadań,
 porządku i bezpieczeństwa publicznego 2 zadania,
 ratownictwa i ochrony ludności – 1 zadanie,
 działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy – 2 zadania,
wyznaczając termin złożenia ofert do dnia 10.02.2017 r.
W dniu 17.02.2017 r. Komisja powołana Uchwałą Nr 146/622/17 Zarządu Powiatu
Iławskiego z dnia 14 lutego 2017 r. dokonała otwarcia ofert i sprawdzenia spełniania przez
oferentów wymogów formalnych. Na konkurs wpłynęło 8 ofert. Na posiedzeniu
w dniu 2 marca 2016 r. Komisja dokonała oceny ofert w celu zarekomendowania ich
Zarządowi. Zarząd Powiatu Iławskiego na posiedzeniu w dniu 6 marca 2017 r. podjął
uchwały o powierzeniu bądź wsparciu realizacji 5 zadań publicznych na łączną kwotę:
40.000,00 zł.
W wyniku przeprowadzenia pierwszej edycji otwartego konkursu ofert zadania publiczne
realizowały następujące podmioty:

Z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Lp.

NAZWA
PODMIOTU

NAZWA ZADANIA

1.

Stowarzyszenie
Iławski Klub
„Amazonki”

2.

Iławskie Stow. Na
Rzecz Pomocy
Dzieciom z Wadami
Słuchu

Zorganizowanie spotkań informacyjnych
w zakresie wad słuchu

3.

Iławskie Stow. Na
Rzecz Pomocy
Dzieciom z Wadami
Słuchu

Zorganizowanie prozdrowotnego pikniku
integracyjnego

Profilaktyka chorób nowotworowych

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI
kwota dotacji - 4.000,00 zł
wykorzystano – 4.000,00 zł
wkład finansowy – 1 244,23 zł
wkład osobowy – 3 840,00 zł
całkowity koszt zadania: 9 084,23 zł
kwota dotacji – 6.000,00 zł
wykorzystano –5 782,98 zł
wkład finansowy – 600,00 zł
wkład osobowy – 842,00 zł
wkład rzeczowy - 1 250,00 zł
całkowity koszty zadania: 8 474,98 zł
kwota dotacji – 5.000,00 zł
wykorzystano –4.952,81 zł
wkład finansowy – 1.794,51 zł
wkład osobowy – 7.844,00 zł
wkład rzeczowy - 9.455,53 zł
całkowity koszty zadania: 24.046,85 zł
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Z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym
w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy
NAZWA
PODMIOTU
1.

Stowarzyszenie
„Przystań”
z siedzibą w Iławie

NAZWA ZADANIA
wspieranie organizacji pozarządowych w
realizacji działań o charakterze dobra
wspólnego pn.
„Działaj Lokalnie”

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI
kwota dotacji – 4.000,00 zł
wykorzystano – 4.000,00 zł
wkład finansowy – 2.000,00 zł
wkład osobowy – 500,00 zł
całkowity koszt zadania: 6.500,00 zł

Z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
NAZWA
PODMIOTU

1.

Wodne Ochotnicze
Pogotowie
Ratunkowe
Województwa
WarmińskoMazurskiego

NAZWA ZADANIA
Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na
akwenach wypoczywającym mieszkańcom
powiatu iławskiego oraz przybyłym
turystom

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI
kwota dotacji – 21000,00 zł
wykorzystano – 21000,00 zł
wkład finansowy – 8345,35 zł
wkład osobowy – 3200,00 zł
całkowity koszt zadania: 32545,35 zł

Na pozostałe zadania nie wpłynęły oferty bądź złożone ofert nie spełniały wymogów
określonych w konkursie ofert.
Druga edycja otwartego konkursu ofert
W dniu 21 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 7147/628/17 ogłosił
kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Ogłoszenie zamieszczono
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicach
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.
W konkursie tym zamierzano powierzyć lub wesprzeć zadania z zakresu:
 ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej – 4 zadania,
wyznaczając termin złożenia ofert do dnia 20.03.2017 r.
W dniu 22.02.2017 r. Komisja powołana Uchwałą Nr 152/657/17 Zarządu Powiatu
Iławskiego z dnia 21 marca 2017 r. dokonała otwarcia ofert i sprawdzenia spełniania przez
oferentów wymogów formalnych. Na konkurs wpłynęły 4 oferty. Na posiedzeniu w dniu
29 marca 2017 r. Komisja dokonała oceny ofert w celu zarekomendowania ich Zarządowi.
Zarząd Powiatu Iławskiego na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2017 r. podjął uchwały
o powierzeniu bądź wsparciu realizacji 2 zadań publicznych na łączną kwotę: 3.500,00 zł.
W wyniku przeprowadzenia drugiej edycji otwartego konkursu ofert zadania publiczne
realizowały następujące podmioty:

1.

Oddział Rejonowy
Polskiego
Czerwonego Krzyża

Z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu
kwota otrzymanej dotacji
udzielania pierwszej pomocy
2 000,00 zł
przedmedycznej dla uczniów szkół
całkowity koszt w okresie spraw.:
ponadgimnazjalnych na terenie powiatu
1 590,00 zł
Iławskiego
koszty pokryte z uzyskanej dotacji
1 150,00 zł
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Oddział Rejonowy
Polskiego
Czerwonego Krzyża

Zorganizowanie Rejonowych Mistrzostw
Pierwszej Pomocy PCK

2.

z innych środków finansowych
140,00 zł
-wkładu osobowego
300,00 zł
kwota otrzymanej dotacji
1 500,00 zł
całkowity koszt w okresie spraw.:
4 747,35 zł
koszty pokryte z uzyskanej dotacji
1 500,00 zł
- z innych środków finansowych
247,35 zł
wkładu osobowego
1 500,00 zł
wkładu rzeczowego
1 500,00 zł

Na pozostałe zadania nie wpłynęły oferty bądź złożone ofert nie spełniały wymogów
określonych w konkursie ofert.
Trzecia edycja otwartego konkursu ofert
W dniu 6 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego uchwałą Nr 149/642/17 podjął
decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku
2017. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
powiatu oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.
W konkursie tym zamierzano wesprzeć zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy,
wyznaczając termin złożenia ofert do 27.03.2017 r.
W dniu 30.03.2017 r. Komisja powołana Uchwałą Nr 154/677/17 Zarządu Powiatu
Iławskiego z 28 marca 2017 r. dokonała otwarcia ofert i sprawdzenia spełniania przez
oferentów wymogów formalnych. Na konkurs wpłynęła 1 oferta, spełniająca wymogi
formalne, toteż na tym samym posiedzeniu Komisja dokonała oceny ofert w celu
zarekomendowania ich Zarządowi.
W dniu 04.04.2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwałę o wsparciu
realizacji zadania publicznego na kwotę: 15 600,00 zł, które realizował następujący podmiot:
Z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie
określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy
NAZWA
PODMIOTU

1.

Stowarzyszenie
„Przystań”
z siedzibą w Iławie

NAZWA ZADANIA
Działania wspomagające technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z terenu Powiatu
Iławskiego

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI
kwota dotacji – 15.600,00 zł
wykorzystano – 15 598,61 zł
wkład finansowy –1 574,86 zł
wkład osobowy – 1 764,00 zł
wkład rzeczowy – 600,00 zł
całkowity koszt zadania: 19 537,47 zł
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości: 653,17 zł
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Czwarta edycja otwartego konkursu ofert
W dniu 25 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 160/712/17
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Ogłoszenie zamieszczono w
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicach ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Iławie.
W konkursie tym zamierzano powierzyć lub wesprzeć zadanie z zakresu:
 porządku i bezpieczeństwa publicznego.
wyznaczając termin złożenia ofert do dnia 17 maja 2017 r.
W dniu 24 maja 2017 r. Komisja powołana Uchwałą Nr 166/761/17 Zarządu Powiatu
Iławskiego z dnia 23 maja 2017 r. dokonała otwarcia ofert i sprawdzenia spełniania przez
oferentów wymogów formalnych. Na konkurs wpłynęła 1 oferta. Na posiedzeniu w dniu 2
czerwca 2017 r. Komisja dokonała oceny ofert w celu zarekomendowania jej Zarządowi.
Zarząd Powiatu Iławskiego na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2017 r. podjął uchwałę Nr
168/793/17 o wsparciu realizacji zadania publicznego na kwotę: 2500,00 zł.
W wyniku przeprowadzenia edycji otwartego konkursu ofert zadanie publiczne realizował
następujący podmiot:
Z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
Lp.

1.

NAZWA
PODMIOTU
Strzelecki Klub
Sportowy TIG w
Iławie

NAZWA ZADANIA
II Zawody Strzeleckie o Puchar Szefa
Obrony Cywilnej Powiatu – Starosty
Powiatu Iławskiego

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI
kwota dotacji – 2500,00 zł
wykorzystano – 2500,00 zł
wkład finansowy – 285,01 zł
wkład osobowy – 640,00 zł
całkowity koszt zadania: 3425,01 zł

Piąta edycja otwartego konkursu ofert
Uchwałą Nr 191/898/17 z dnia 10 października 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Uchwałą Nr 195/913/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 3 listopada 2017 r. powołana
została Komisja do otwarcia i oceny złożonych ofert. Na realizację ww. zadania złożono
10 ofert. Zarząd Powiatu Iławskiego w dniu 27 listopada 2017 r. wybrał zarekomendowaną
przez Komisję organizację do realizacji tego zadania.
Z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
NAZWA PODMIOTU
Zaborskie Towarzystwo
Naukowe z siedzibą w
Brusach

NAZWA ZADANIA
Prowadzenie dwóch punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej w
Powiecie Iławskim

PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
kwota dotacji – 121 452,00 zł
realizacja zadania w 2018 r.
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II.

Edycje otwartych konkursów ofert będących w kompetencji Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji:

Szósta edycja otwartego konkursu ofert
W dniu 17 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego uchwałą Nr 142/593/17 podjął
decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
powiatu oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.
W konkursie tym zamierzono powierzyć lub wesprzeć zadania z zakresu:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 5 zadań,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 5 zadań,
 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 1 zadanie,
wyznaczając termin złożenia ofert do 10.02.2017 r.
W dniu 17.02.2017 r. Komisja powołana uchwałą Nr 146/625/17 Zarządu Powiatu
Iławskiego z 14 lutego 2017 r. dokonała otwarcia ofert i sprawdzenia spełniania przez
oferentów wymogów formalnych. Na konkurs wpłynęło wówczas 8 ofert, które złożyło 8
oferentów. Na posiedzeniu w dniu 02.03.2017 r. Komisja dokonała oceny ofert w celu
zarekomendowania ich Zarządowi.
W dniu 07.03.2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o powierzeniu
bądź wsparciu realizacji 6 zadań publicznych na łączną kwotę: 46 000,00 zł.
W wyniku przeprowadzenia edycji otwartego konkursu ofert zadania publiczne realizowały
następujące podmioty:
Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Lp.

NAZWA
PODMIOTU

1.

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy
w Iławie

Cykl powiatowych imprez z zakresu
sportu szkolnego

kwota dotacji –15000,00 zł
wykorzystano –15000,00 zł
wkład własny – 4,19 zł
całkowity koszt zadania –15004,19 zł

2.

Powiatowe
Stowarzyszenie
Ludowe Zespoły
Sportowe

Cykl powiatowych imprez sportowych
o puchar Starosty Powiatu Iławskiego

kwota dotacji – 10000,00 zł
wykorzystano – 10000,0, zł
całkowity koszt zadania – 10000,00 zł

3.

Uczniowski
Koszykarski Klub
Sportowy „Basket”
w Iławie

Zorganizowanie turnieju w piłkę
koszykową o puchar Starosty Powiatu
Iławskiego

kwota dotacji –2000,00 zł
wykorzystano – 1900,05 zł
środki własne – 390,75 zł
wkład osobowy – 300,00 zł
całkowity koszt zadania – 2590,80 zł

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA KWOTA DOTACJI

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp.

1.

NAZWA
PODMIOTU
Stowarzyszenie
Uniwersytet II
Wieku w Iławie

NAZWA ZADANIA

Organizacja spotkań pod hasłem
„Czytajmy poezję”

PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
kwota dotacji - 1000,00 zł
wykorzystano – 1000,00 zł
wkład osobowy – 600,00 zł
środki własne- 150 zł
całkowity koszt zadania – 1750 zł
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2.

Związek Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew
Warmińsko –
Mazurska
Hufiec Iława

Działania w zakresie upowszechniania
dziedzictwa kulturowego i
historycznego

kwota dotacji - 3000,00 zł
wykorzystano – 3000,00 zł
wkład własny – 1474,24 zł
wkład osobowy – 480,00 zł
całkowity koszt zadania – 4954,24 zł

Z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Lp.

NAZWA
PODMIOTU

1.

Stowarzyszenie
„Przystań”
w Iławie

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA KWOTA DOTACJI

Stypendia dla najuboższej
i najzdolniejszej młodzieży uczącej się
w szkołach prowadzonych przez
powiat iławski

kwota dotacji – 15000,00 zł
wykorzystano – 15000,00 zł
realizacja zadania do 30 czerwca 2018
roku, wartość zadania – 27000,00 zł

Na pozostałe zadania nie wpłynęły oferty bądź złożone ofert nie spełniały wymogów
określonych w konkursie ofert.
Siódma edycja otwartego konkursu ofert
W dniu 21 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego uchwałą Nr 147/630/17 podjął
decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
powiatu oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.
W konkursie tym zamierzono wesprzeć zadania z zakresu:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 1 zadanie,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 zadanie,
wyznaczając termin złożenia ofert do 20 marca 2017 r.
W dniu 22.03.2017 r. Komisja powołana uchwałą Nr 152/665/17 Zarządu Powiatu
Iławskiego z 21 marca 2017 r. dokonała otwarcia ofert i sprawdzenia spełniania przez
oferentów wymogów formalnych. Na konkurs wpłynęły 2 oferty, które złożyło 2 oferentów.
Na posiedzeniu 29.03.2017 r. Komisja dokonała oceny ofert w celu zarekomendowania ich
Zarządowi.
W dniu 04.04.2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu
realizacji 2 zadań publicznych na łączną kwotę: 6 000,00 zł.
W wyniku przeprowadzenia edycji otwartego konkursu ofert zadania publiczne realizowały
następujące podmioty:
Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Lp.

1.

NAZWA
PODMIOTU
Klub Sportowy
„PIECHOTKA
TEAM” w Zalewie

NAZWA ZADANIA
Zorganizowanie zawodów z zakresu
sportów walki o puchar Starosty
Powiatu Iławskiego

PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
kwota dotacji – 3000,00 zł
wykorzystano – 3000,00 zł
wkład własny – 920,00 zł
wkład osobowy – 1160,00 zł
całkowity koszt zadania – 5080,00 zł

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp.

NAZWA
PODMIOTU

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
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1.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Szałkowa
„AGRO-TUR”
w Szałkowie

Zorganizowanie imprezy dotyczącej
kultywowania folkloru,
upowszechniającej i promującej
twórczość kulturalną mieszkańców
powiatu iławskiego

kwota dotacji - 3000,00 zł
wykorzystano – 3000,00 zł
wkład osobowy – 1550,00 zł
wkład własny – 301,00 zł
całkowity koszt zadania – 4851,00 zł

Ósma edycja otwartego konkursu ofert
Dnia 24 lutego 2017 r. do Zarządu Powiatu Iławskiego wpłynął wniosek Lubawskiego
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych dotyczący dofinansowania realizacji zadania
publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
polegającego na przeprowadzeniu cyklu wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i
historią Ziemi Lubawskiej. Zarząd Powiatu Iławskiego na posiedzeniu 7 marca 2017 r.
zapoznał się ze złożoną propozycją i podjął uchwałę w sprawie uznania celowości realizacji
powyższego zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
W dniu 14 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego uchwałą Nr 151/654/17 podjął
decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
powiatu oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.
W konkursie tym zamierzono wesprzeć zadania z zakresu:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 1 zadanie,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 zadanie,
wyznaczając termin złożenia ofert do 10 kwietnia 2017 r.
W dniu 12.04.2017 r. Komisja powołana uchwałą Nr 157/696/17 Zarządu Powiatu
Iławskiego z 11 kwietnia 2017 r. dokonała otwarcia ofert i sprawdzenia spełniania przez
oferentów wymogów formalnych. Na konkurs wpłynęły 2 oferty, które złożyło 2 oferentów.
Na posiedzeniu 12.04.2017 r. Komisja dokonała oceny ofert w celu zarekomendowania ich
Zarządowi.
W dniu 18.04.2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął uchwały o wsparciu
realizacji 2 zadań publicznych na łączną kwotę: 5 000,00 zł.
W wyniku przeprowadzenia edycji otwartego konkursu ofert zadania publiczne realizowały
następujące podmioty:
Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Lp.

1.

NAZWA
PODMIOTU
Uczniowski Klub
Sportowy „Gracja”
Iława

NAZWA ZADANIA

Zorganizowanie turnieju w tańcu
towarzyskim

PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
kwota dotacji – 2500,00 zł
wykorzystano – 2500,00 zł
wkład własny – 13976,79 zł
wkład osobowy – 1787,50 zł
wkład rzeczowy – 3191,51 zł
całkowity koszt zadania – 21455,80 zł

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp.

1.

NAZWA
PODMIOTU
Lubawskie
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Społecznych
w Lubawie

NAZWA ZADANIA
Cykl wycieczek oraz spotkań
związanych z kulturą i historią Ziemi
Lubawskiej

PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
kwota dotacji - 2500,00 zł
wykorzystano – 2500,00 zł
wkład osobowy – 600,00 zł
wkład własny – 253,63 zł
całkowity koszt zadania – 3353,63 zł

10

Zlecenie realizacji zadań publicznych bez konkursu
W 2017 r. dwie organizacje pozarządowe z terenu powiatu iławskiego złożyły
wniosek o realizację zadania publicznego z własnej inicjatywy w trybie art. 19 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. Na posiedzeniu 7 lipca 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego uchwałą
Nr 176/814/17 uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony
zdrowia pod nazwą: Akcja profilaktyczna promująca zdrowie i profilaktykę
antynowotworową „Biegaj, badaj się i bądź zdrowy, a przebiegniesz swój półmaraton
życiowy”, zlecając realizację tego zadania tego zadania Stowarzyszeniu Iławski Klub
Amazonki.
Kwota otrzymanej dotacji
Kwota wykorzystanej dotacji
wkład finansowy
Wkład osobowy
Całkowity koszt realizacji zadania

2.000,00 zł
2.000,00 zł
217,21 zł
3 960,00 zł
6 177,21 zł

II. Na posiedzeniu 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu Iławskiego uchwałą
Nr 181/850/17 uznał celowość realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony
zdrowia pod nazwą: „Działania w zakresie rehabilitacji społecznej i poprawy jakości życia
osób niepełnosprawnych”, zlecając realizację tego zadania tego zadania Polskiemu
Związkowi Niewidomych, Okręg Warmińsko-Mazurski, Koło w Iławie.
Kwota otrzymanej dotacji
Kwota wykorzystanej dotacji
wkład finansowy, rzeczowy, osobowy
Całkowity koszt realizacji zadania

1.000,00 zł
1.000,00 zł
408,23 zł
1 408,23 zł

Realizacja zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2017 roku (ogłoszenie o otwartym
konkursie ofert z 2016 roku). Zadanie polegało na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej: w Lubawie i w Suszu/Kisielicach (jeden punkt zlokalizowany w dwóch
miejscach). Zadanie realizowała Fundacja Togatus Pro Bono z Olsztyna.
Kwota otrzymanej dotacji
Kwota wykorzystanej dotacji
wkład finansowy, rzeczowy, osobowy
Całkowity koszt realizacji zadania

121 452,00 zł
121 452,00 zł
21 120,00 zł
142 572,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań publicznych Zleceniobiorcy
złożyli sprawozdania z ich wykonania oraz rozliczenia z wykorzystania dotacji.
Na realizację zadań publicznych w 2017 r. Powiat Iławski przekazał z budżetu
Powiatu kwotę 118.600,00 zł, z tego wykorzystano 108.334,40 zł, co stanowi 98,08%
przekazanych dotacji.
Realizacja zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmowała kwotę dotacji w wysokości
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121 452,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
i edukacji prawnej dotacja jest finansowana z budżetu państwa. Realizacja zadania nastąpi
w 2018 roku.

II. WSPÓLPRACA POZAFINANSOWA
Współpraca pozafinansowa
następujących sfer:

Powiatu

z

organizacjami

pozarządowymi

dotyczyła

a) informacyjnej, poprzez:

zamieszczanie informacji na temat działalności organizacji pozarządowych na stronie
internetowej Powiatu www.powiat-ilawski.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”,

prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych,

informowanie o zadaniach publicznych, które były realizowane w danym roku wraz
z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu powiatu na realizację tych
zadań, o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz
sposobach ich rozstrzygnięć,

przekazywanie zbiorczej informacji o realizacji zadań publicznych za pośrednictwem
stron internetowych i ogłoszeń na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego,

wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działań i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków,
b) organizacyjnej, poprzez:

tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym (w tym
prowadzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego),

udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji (użyczenie
sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal w urzędzie itp.),

koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np.: wspólne
konferencje, współpraca przy świadczeniu usług na rzecz społeczności lokalnej),

podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań
ważnych dla lokalnego środowiska,

inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających system pomocy w powiecie,
c) szkoleniowej i doradczej, poprzez:
 inicjowanie lub współorganizowanie i organizowanie szkoleń podnoszących jakość
pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,
 doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom
(np. w przygotowywaniu projektów i pisaniu wniosków),
 angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji
swoich osiągnięć.
Najważniejsze działania podejmowane w zakresie współpracy pozafinansowej to:
1. WZAJEMNE INFORMOWANIE SIĘ O PLANOWANYCH KIERUNKACH
DZIAŁALNOŚCI I WSPÓŁDZIAŁANIA W CELU ICH ZHARMONIZOWANIA

Współpraca z przedstawicielami organizacji pozarządowych:
24 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbyła się
konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Konferencję poprowadziła
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Maria Jaworska Dyrektor Wydziału OSO, natomiast uroczystego otwarcia dokonał Michał
Młotek Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego.
W konferencji uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych
z terenu powiatu iławskiego. W pierwszej części zebrani wysłuchali prezentacji pt. „Działania
Rad Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” - przedstawionej
przez Pana Arkadiusza Jachimowicza Prezesa Zarządu Stowarzyszenia EWSIP.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
oraz sprawozdania z działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
za rok 2016 przedstawiła Maria Jaworska Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Spraw
Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie. W drugiej
części konferencji podjęto dyskusję na temat wznowienia działalności Rady Organizacji
Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Po burzliwej dyskusji oraz po przegłosowaniu
przedstawiciele organizacji pozarządowych podjęli decyzje o wznowieniu działalności
i zwołaniu kolejnego spotkania w celu przeprowadzenia wyborów.
Spotkanie odbyło się 22 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie. Wzięło
w nim udział trzynastu przedstawicieli organizacji pozarządowych. W wyniku dyskusji
ustalono regulamin Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego oraz
przeprowadzono wybory i wyłoniono członków Rady.
1.1. Współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego
Na wniosek organizacji pozarządowych z terenu powiatu iławskiego Rada Działalności
Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego została powołana Uchwałą Nr 93/408/16 Zarządu
Powiatu Iławskiego z dnia 24 maja 2016 roku. Na posiedzeniu 13 czerwca 2016 r. dokonano
wyboru Zarządu Rady w składzie: Przewodniczący - Pan Michał Młotek,
Wiceprzewodniczący – Pan Wojciech Jankowski oraz Sekretarz - Pani Maria Jaworska.
W 2017 roku obyło się sześć posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego
Powiatu
Iławskiego,
na
których
rozpatrywano
następujące
sprawy:
1. Omówiono Uchwałę Nr 138/580/16 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z pomieszczeń użyteczności publicznej.
2. Przeprowadzono analizę możliwości zastosowania klauzul społecznych w przetargach
- na podstawie projektu planu zamówień publicznych na rok 2017.
3. Ustalono warunki realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
w 2017 roku w ramach otwartych konkursów ofert.
4. Zgłoszono kandydatów – przedstawicieli organizacji na członków komisji oceniającej
oferty w otwartych konkursach ofert.
5. Przyjęto sprawozdania z działalności Rady za rok 2016.
6. Omówiono propozycję przystąpienia strony pozarządowej RDPPPP do Rady
Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
7. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do Rady Organizacji Pozarządowych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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8. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia zasad
udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
9. Przyjęto informację dotyczącą rozpoczęcia przygotowań do organizacji corocznej
konferencji organizacji pozarządowych.
10. Zaopiniowano sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
rok 2016”.
11. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
12. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
iławskiego na rok 2017.
13. Zaopiniowano projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego.
14. Zaopiniowano projekt uchwały Zarządu Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia zasad
zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem
otwartego konkursu ofert.
15. Zaopiniowano projekt uchwały Zarządu Powiatu Iławskiego w sprawie uchwalenia
regulaminu wspierania oraz powierzania realizacji zadań publicznych w ramach
prowadzonej przez powiat iławski działalności w sferze zadań publicznych.
16. Zaopiniowano propozycje zadań publicznych, zaproponowanych przez organizacje
pozarządowe do realizacji w 2018 roku.
17. Przygotowano propozycje do Programu Współpracy Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2018.
18. Złożono propozycje do harmonogramu prac Rady na rok 2018.
19. Przyjęto harmonogram prac Rady na rok 2018 przez Przewodniczącego.
W 2017 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego 3 razy
wyrażała opinie za pośrednictwem poczty elektronicznej:
1) nie zgłoszono uwag lub propozycji zmian oraz zaopiniowano pozytywnie projekt
uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
2) nie zgłoszono uwag lub propozycji zmian oraz zaopiniowano pozytywnie projekt
uchwały

Rady

Powiatu

Iławskiego

w

sprawie

dostosowania

sieci

szkół

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci
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szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Iławskiego na okres od
dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
3) nie zgłoszono uwag lub propozycji zmian oraz zaopiniowano pozytywnie projekt
Programu

współpracy Powiatu

Iławskiego

z

organizacjami

pozarządowymi

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
1.2. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych
W 2017 roku odbyło się 7 posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych:
1. Zaopiniowano projekt „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego na lata 2017-2020”.
2. Przyjęto założenia do projektu Uchwały Rady Powiatu Iławskiego
w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2017 roku.
3. Zaopiniowano kryteria przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania na
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
4. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie przeznaczenia
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
rehabilitację zawodową i społeczną w 2017 r.
5. Zaopiniowano wniosek o dofinasowanie ze środków PFRON projektu w ramach
obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III – „Likwidacja barier
transportowych – zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich” – wniosek
złożony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Iławie.
6. Zaopiniowano wniosek o dofinasowanie ze środków PFRON projektu w ramach
obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III – „Likwidacja barier
transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie" – wniosek złożony przez
Powiat Iławski na rzecz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie.
7. Zaopiniowania wniosku o dofinasowanie ze środków PFRON projektu w ramach
obszaru B Programu wyrównywania różnic między regionami III – „Budowa
podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku szkoły" – wniosek złożony przez Powiat
Iławski na rzecz Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.
8. Zaopiniowano wniosek o dofinasowanie ze środków PFRON projektu w ramach
obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III – „Likwidacja barier
transportowych – zakup samochodu typu autobus do przewozu niepełnosprawnych
mieszkańców gminy Iława” – wniosek złożony przez Gminę Iława na rzecz Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
9. Przyjęto informację o planowanych w 2017 r. imprezach sportowych, kulturalnych.
10. Przyjęto informację z wydatkowania środków PFRON w 2016 r., w tym programu
„Aktywny samorząd”.
11. Przyjęto informację o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Iławie w 2016 r.
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12. Dokonano wyboru prezydium Rady.
13. Przyjęto informację dotyczącej organizacji XIX Powiatowych Igrzysk Osób
Niepełnosprawnych w 2017 r.
14. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej Uchwałę
Nr XXIX/220/17 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie
przeznaczenia
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2017 roku.
15. Przyjęto informację z realizacji „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego na lata 2012-2016” za rok 2016.
16. Przyjęto informację dotyczącej pozyskania środków PFRON w ramach „Programu
Wyrównywania Różnic Między Regionami”.
17. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniająca uchwałę
w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2017 roku.
18. Przyjęto plan pracy Rady na 2018 r.
Na posiedzeniu 20 czerwca 2017 r. dokonano wyboru prezydium Rady w składzie:
Przewodnicząca - Pani Czesława Jussel, Wiceprzewodnicząca - Pani Bożena Knabe oraz
Sekretarz - Pan Marian Wilkowski (Prezydium Rady wybierane jest na roczną kadencję).
2. KONSULTOWANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY, ODPOWIEDNIO DO ZAKRESU ICH
DZIAŁANIA, PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH W DZIEDZINACH
DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI

W roku 2017 Zarząd Powiatu Iławskiego zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji
następujących 22 aktów prawa miejscowego:
1. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków,
2. projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez
osoby niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
3. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017,
4. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyznawania nagród za
osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym,
5. projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Iławskiego na okres
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
6. projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania
stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych, będących mieszkańcami powiatu
iławskiego,
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7. projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych
z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
8. projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego na cele niezwiązane z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
9. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2017,
10. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów
prawa miejscowego,
11. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad
udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
12. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego,
13. projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej Nr 2821N
ul. Słowiańska w Suszu kategorii dróg powiatowych,
14. projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych
ul. Warszawskiej, ul. Poznańskiej i ul. Rzepnikowskiego na terenie miasta
Lubawa,
15. projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 1275N
na odcinku Bronowo-Różnowo,
16. projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg na
terenie miasta Iława,
17. projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Iławskiego,
18. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze
powiatu iławskiego na rok 2018,
19. projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2018 r. wysokości opłat za usuwanie
pojazdów z dróg i ich przechowywanie,
20. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego
Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie,
21. projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest
Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
22. projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2018.
Ponadto Zarząd Powiatu Iławskiego zdecydował przeprowadzić konsultacje projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
3. TWORZENIE WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW O CHARAKTERZE DORADCZYM
I
INICJATYWNYM,
ZŁOŻONYCH
Z
PRZEDSTAWICIELI
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH, PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY ORAZ
PRZEDSTAWICIELI WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Funkcjonują dwa zespoły o charakterze doradczo-inicjatywnym w skład, których
wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedstawiciele powiatu:
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Powiatowa Rada Kultury,
Powiatowy Zespół ds. Ekonomii Społecznej.

Poza tym Powiat współpracuje z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób
Niepełnosprawnych oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.
4. WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I LOKALOWE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
I PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Starostwo Powiatowe w Iławie udostępniało nieodpłatnie salę konferencyjną
stowarzyszeniom i innym organizacjom na spotkania i konferencje. Świadczono również
usługi ksero, dostępu do internetu, pomoc rzeczową w postaci materiałów biurowych, jak
również przekazywano gadżety promocyjne powiatu jako upominki dla stowarzyszeń na
spotkania, konkursy, zawody sportowe.
5. INNE FORMY WSPÓŁPRACY

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie (Wydział OSO, EKSP) udzielają na bieżąco
pomocy merytorycznej i prawnej organizacjom pozarządowym w zakresie:
• opracowywania statutów stowarzyszeń i dokonywania w nich zmian oraz sporządzania
uchwał,
• rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dokonywania aktualizacji
wraz z udostępnianiem odpowiednich formularzy i pomocy w ich wypełnieniu,
• rozwiązania stowarzyszenia,
• uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
• pomocy w uzyskaniu druków związanych z otwartymi konkursami ofert (wzór oferty,
wzór sprawozdania z wykonania zadania) oraz wyjaśnień w sprawie wypełniania tych
druków i wymogów formalnych związanych z dokumentami składanymi w otwartych
konkursach ofert,
• udzielania rekomendacji stowarzyszeniom.
III. PODSUMOWANIE

Zgodnie z ust. 2 i 3 Rozdziału X Programu Zarząd Powiatu Iławskiego jest zobowiązany do
przedłożenia Radzie Powiatu Iławskiego oraz Radzie Działalności Pożytku Publicznego
Powiatu Iławskiego sprawozdania z realizacji Programu na podstawie między innymi
następujących wskaźników:
1. Rodzaj zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe
W 2017 roku zrealizowane zostały zadania z następujących zakresów:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 ratownictwa i ochrony ludności,
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działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie
określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy,
porządku i bezpieczeństwa publicznego,
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa.

2. Liczba organizacji pozarządowych przystępujących do konkursów na realizację danego
rodzaju zadań publicznych, ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Iławskiego.
W pierwszej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oferty
złożyło 5 organizacji:
 ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej – 3 (w tym dwie na dwa zadania)
 porządek i bezpieczeństwo publiczne – nie wpłynęła oferta,
 ratownictwo i ochrona ludności – 1,
 działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy - 1(na dwa zadania).
W drugiej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oferty złożyły
2 organizacje:
 ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej – 2 (w tym dwie na dwa zadania)
W trzeciej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy ofertę złożyła 1 organizacja.
W czwartej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
bezpieczeństwa i porządku publicznego ofertę złożyła 1 organizacja.
W piątej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa ofertę
złożyło 10 organizacji.
W szóstej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oferty złożyło
7 organizacji:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 3,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -3.
 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 1.
W siódmej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oferty złożyły
2 organizacje:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 1,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -1.
W ósmej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oferty złożyły
2 organizacje:
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 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 1,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -1.
Wniosek na realizację zadania publicznego z własnej inicjatywy złożyły dwie organizacje
pozarządowe. W 2017 roku nie wpłynął wniosek o realizacje zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
Łącznie organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkurów ofert złożyły
23 oferty, przy czym Stowarzyszenie „Przystań” z siedzibą w Iławie oraz Polski Czerwony
Krzyż złożyły po cztery oferty, a Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Przyjaciół
Szałkowa „AGRO-TUR” w Szałkowie oraz Iławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy
Dzieciom Z Wadami Słuchu złożyły po dwie oferty.
3. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej
społeczności w oparciu o dotacje udzielone z budżetu powiatu.
W 2017 roku zadania publiczne w ramach otwartych konkursów ofert na rzecz lokalnej
społeczności na podstawie dotacji z budżetu powiatu realizowało 19 organizacji, przy czym
Stowarzyszenie „Przystań” z siedzibą w Iławie zrealizowało trzy zadania, a Iławskie
stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom Z Wadami Słuchu oraz Polski Czerwony Krzyż
po dwa zadania.
4. Wielkość udzielonych dotacji na poszczególne rodzaje zadań
przedmiotowych dotacji pochodzących z budżetu powiatu ogółem.

oraz

wielkość

W ramach poszczególnych zadań w 2017 roku przyznane zostały dotacje w następującej wys.:
 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 32.500,00 zł;
 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 9.500,00 zł;
 z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 15.000,00 zł;
 z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 18.500,00 zł;
 z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – 21.000,00 zł;
 z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy – 19.600,00 zł;
 z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego – 2.500,00 zł
 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa – dotacja z budżetu Państwa w wysokości 121 452,00 zł

Wysokość udzielonych dotacji na poszczególne
rodzaje zadań
porządek i bezpieczeństwo publiczne
działalność na rzecz organizacji pozarządowych
ratownictwo i ochrona ludności
ochrona i promocja zdrowia
nauka, szkolnictwo
kultura, sztuka
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2 500,00 zł
19 600,00 zł
21 000,00 zł
18 500,00 zł
15 000,00 zł
9 500,00 zł
32 500,00 zł
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5. Wysokość własnych środków finansowych organizacji, zaangażowanych w realizację
zadań publicznych zlecanych do realizacji przez Zarząd Powiatu Iławskiego oraz
wysokość przedmiotowych środków ogółem.
W 2017 r. Powiat Iławski udzielił ze środków własnych organizacjom pozarządowym
dotacji w wysokości 118.600,00 zł, z czego wykorzystano 118.334,40 zł (99,98%). Wkład
własny finansowy organizacji w realizację zadań publicznych wyniósł 46.119,12 zł, wkład
pozafinansowy 47.072,72 zł. Łączna wartość zadań publicznych zrealizowanych w 2017 roku
przez organizacje pozarządowe wyniosła 211.526,24 zł. Wyliczając wartość realizowanych
zadań nie brano pod uwagę realizacja zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, ponieważ realizacja zadania następuje
w 2018 roku, a udzielona dotacja w całości pochodzi z budżetu Państwa.

Udział poszczególnych kosztów
w łącznej wartości
zrealizowanych zadań
dotacja z budżetu
Powiatu 108.975,92 zł

22%

22%

56%

wkład finansowy
46.119,12 zł
wkład pozafinansowy
47.072 72 zł

/-/ Maria Jaworska
Dyrektor
w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Bezpieczeństwa
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