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WPROWADZENIE
Rada Powiatu Iławskiego, Uchwałą Nr XLVIII/370/18 Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 18 października 2018 r., zmienioną Uchwałą Nr III/33/18 Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r. przyjęła „Program Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
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 2019 r.:
Program każdorazowo określa priorytetowe grupy zadań, będące wspólnym obszarem
potrzeb Powiatu i potencjału organizacji pozarządowych. W przyjętym do realizacji
Programie na 2019 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) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
c) ratownictwa i ochrony ludności,
d) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
f) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
g) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
h) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy,
i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
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I. WSPÓŁPRACA 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

W 2019 roku odbyło się sześć edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne
zlecone przez Zarząd Powiatu Iławskiego do realizacji organizacjom pozarządowym.
 Edycje otwartych konkursów ofert będących w kompetencji
Organizacyjnego, Spraw obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa:

Wydziału

Pierwsza edycja otwartego konkursu ofert
Zarząd Powiatu Iławskiego 22 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr 16/60/19 podjął decyzję
o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Powiatu oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. Dodatkowo ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert ukazało się w gazecie Życie Powiatu Iławskiego.
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 – 6 zadań,
 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 zadanie,
 porządku i bezpieczeństwa publicznego – 1 zadanie,
 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 18.02.2019 r.
Do zaopiniowania ofert złożonych w tym konkursie Zarząd Powiatu Iławskiego powołał dwie
komisje, w których skład wchodzili przedstawiciele Zarządu – pracownicy Starostwa
Powiatowego w Iławie oraz zgłoszeni przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu
Iławskiego przedstawiciele organizacji pozarządowych. W celu zapewnienia udziału
bezstronnych członków komisji będących przedstawicielami organizacji pozarządowych,
którzy jednocześnie są członkami organizacji składających oferty na realizację zadań
opiniowanych, powołano komisje tak, aby przedstawiciele organizacji nie uczestniczyli
w badaniu i zaopiniowaniu ofert złożonych przez swoją organizację.
a) Uchwałą Nr 20/91/19 Zarządu Powiatu Iławskiego 20 lutego 2019 r. powołał
Komisję, która 22.02.2019 r. dokonała otwarcia ofert i sprawdzenia spełniania
przez oferentów wymogów formalnych. Na konkurs w części należącej
do kompetencji tej komisji wpłynęły 4 oferty, na zadania w trzech zakresach.
Na posiedzeniu 7 marca 2019 r. Komisja zaopiniowała oferty w celu
zarekomendowania ich Zarządowi. Zarząd Powiatu Iławskiego na posiedzeniu
12 marca 2019 r. podjął uchwały o wsparciu realizacji 3 zadań publicznych na
łączną kwotę: 38.000,00 zł oraz na posiedzeniu 20 marca 2019 r. Zarząd Powiatu
Iławskiego podjął uchwałę o wsparciu realizacji zadania publicznego na kwotę
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2.000,00 zł, jednakże
i realizacji zadania.

organizacja

odstąpiła

od

podpisania

umowy

W wyniku przeprowadzenia pierwszej edycji otwartego konkursu ofert zadania publiczne
w poniższych zakresach realizowały następujące podmioty:
Z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Lp.

1.

NAZWA
PODMIOTU
Stowarzyszenie
Iławski Klub
Morsów –
Lodowaci

NAZWA ZADANIA
Promowanie aktywności fizycznej wśród
mieszkańców Powiatu Iławskiego –
profilaktyka zdrowotna

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI
kwota dotacji – 2.000,00 zł
Stowarzyszenie odstąpiło od
podpisania umowy.

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
Lp.

NAZWA
PODMIOTU

NAZWA ZADANIA

1.

Elbląskie
Stowarzyszenie
Wspierania
Inicjatyw
Pozarządowych

Działania wspomagające technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

2.

Stowarzyszenie
„Przystań”
z siedzibą w Iławie

Wspieranie organizacji pozarządowych w
realizacji działań o charakterze dobra
wspólnego

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI
kwota dotacji – 14.000,00 zł
wykorzystano – 14.000,00 zł
wkład finansowy –1.400,00 zł
wkład osobowy – 2.450,00 zł
wkład rzeczowy – 0,00 zł
całkowity koszt zadania: 17.850,00 zł
kwota dotacji – 4.000,00 zł
wykorzystano – 4.000,00 zł
wkład finansowy – 2.000,00 zł
wkład osobowy – 500,00 zł
wkład rzeczowy – 0,00 zł
całkowity koszt zadania: 6.500,00 zł

Z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
Lp.

NAZWA
PODMIOTU

1.

Wodne Ochotnicze
Pogotowie
Ratunkowe
Województwa
WarmińskoMazurskiego

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

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI
kwota dotacji – 20.000,00 zł
wykorzystano – 20.000,00 zł
wkład finansowy – 2.356,20 zł
wkład osobowy – 2.000,00 zł
wkład rzeczowy – 0,00 zł
całkowity koszt zadania: 24.356,20 zł

b) Uchwałą Nr 20/90/19 Zarządu Powiatu Iławskiego 20 lutego 2019 r. powołał
Komisję, która 22.02.2019 r. dokonała otwarcia ofert i sprawdzenia spełniania
przez oferentów wymogów formalnych. Na konkurs w części należącej do
kompetencji tej komisji wpłynęły 3 oferty, po jednej na zadania w dwóch
zakresach. Na posiedzeniu 7 marca 2019 r. Komisja zaopiniowała oferty w celu
zarekomendowania ich Zarządowi. Zarząd Powiatu Iławskiego na posiedzeniu
12 marca 2019 r. podjął uchwałę o wsparciu realizacji zadania publicznego na
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kwotę: 7.000,00 zł oraz na posiedzeniu 19 marca 2019 r. Zarząd Powiatu
Iławskiego podjął uchwały o wsparciu realizacji zadania publicznego na łączną
kwotę 7.000,00 zł.
W wyniku przeprowadzenia pierwszej edycji otwartego konkursu ofert zadania publiczne
w poniższych zakresach realizowały następujące podmioty:
Z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Lp.

NAZWA
PODMIOTU

NAZWA ZADANIA

1.

Stowarzyszenie
Iławski Klub
„Amazonki”

Profilaktyka chorób nowotworowych

2.

Polski Związek
Niewidomych

Działania w zakresie promocji i ochrony
zdrowia, rehabilitacji zdrowotnej
i społecznej osób niepełnosprawnych

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI
kwota dotacji – 7.000,00 zł
wykorzystano – 7.000,00 zł
wkład finansowy – 933,79 zł
wkład osobowy – 5.708,00 zł
wkład rzeczowy – 0,00 zł
całkowity koszt zadania: 13.641,79 zł
kwota dotacji – 4.000,00 zł
wykorzystano –4.000,00 zł
wkład finansowy – 675,37 zł
wkład osobowy – 570,00 zł
wkład rzeczowy – 0,00 zł
całkowity koszty zadania: 5.245,37zł

Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Lp.

1.

NAZWA
PODMIOTU
Fundacja Aktywnej
Rehabilitacji

NAZWA ZADANIA
Przeprowadzenie zawodów
sportowych dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych ruchowo

PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
kwota dotacji – 3.000,00 zł
wykorzystano – 2.973,91 zł
wkład finansowy – 320,00 zł
wkład osobowy – 300,00 zł
wkład rzeczowy – 0,00 zł
całkowity koszt zadania: 3.593,91 zł

Podsumowując, z ogłoszonych w konkursie 11 zadań w 5 zakresach, wpłynęło 7 ofert,
po jednej na opisane powyżej zadania. Na pozostałe zadania nie wpłynęły oferty.
Zrealizowanych zostało 6 zadań.
Druga edycja otwartego konkursu ofert
Zarząd Powiatu Iławskiego 26 lutego 2019 r. Uchwałą Nr 21/99/19 ogłosił kolejny
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 udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej – 1 zadanie
pn. Edukacja prawna skierowana do mieszkańców powiatu iławskiego – wyznaczając termin
złożenia ofert do 25.03.2019 r. Zarząd Powiatu Iławskiego na posiedzeniu 2 kwietnia 2019 r.
podjął Uchwałę Nr 30/142/19 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na
realizację zadnia publicznego w 2019 r., z powodu braku złożonych ofert na ww. zadanie.
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Trzecia edycja otwartego konkursu ofert
Zarząd Powiatu Iławskiego 15 października 2019 r. Uchwałą Nr 60/247/19, zmienioną
Uchwałą Nr 61/250/19 z 18 października 2019 r. 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 zadania z zakresu:
 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa i nieodpłatnego poradnictwa – 2 zadania:
- prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
wyznaczając termin złożenia ofert do 08.11.2019 r.
Komisja powołana 12 listopada 2019 r. Uchwałą Nr 66/262/19 Zarządu Powiatu
Iławskiego z dnia 12 listopada 2019 r. dokonała otwarcia ofert i zbadanie spełnienia przez
oferentów wymogów formalnych. Na konkurs wpłynęło 6 ofert (4 oferty na prowadzenie
jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 oferty na prowadzenie jednego punktu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego). Na posiedzeniu 13 listopada 2019 r. Komisja
dokonała zaopiniowania zgłoszonych ofert w celu zarekomendowania ich Zarządowi.
Zarząd Powiatu Iławskiego 22 listopada 2019 r. wybrał zarekomendowane przez
Komisję organizacje do realizacji zadań:
- prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (Uchwała Nr 69/271/19 Zarządu
Powiatu Iławskiego z 22 listopada 2019 r.)
Z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

- prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
NAZWA PODMIOTU
Stowarzyszenie Sursum
Corda z siedzibą w Nowym
Sączu

NAZWA ZADANIA
Prowadzenie jednego punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Iławskim

PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
kwota dotacji – 64.020,00 zł
realizacja zadania w 2020 r.

- prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Uchwała
Nr 69/271/19 Zarządu Powiatu Iławskiego z 22 listopada 2019 r.)
Z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

- prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
NAZWA PODMIOTU
Zaborskie Towarzystwo
Naukowe z siedzibą w
Brusach

NAZWA ZADANIA
Prowadzenie jednego punktu
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w Powiecie Iławskim

PRZYZNANA KWOTA DOTACJI
kwota dotacji – 64.020,00 zł
zadanie nie jest realizowane w 2020 r.
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Edycje otwartych konkursów ofert będących w kompetencji Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji:

Czwarta edycja otwartego konkursu ofert
Zarząd Powiatu Iławskiego 22 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr 16/61/19 podjął decyzję
o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.
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 zadania,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 8 zadań,
wyznaczając termin złożenia ofert do 18.02.2019 r.
Uchwałą Nr 20/89/19 Zarządu Powiatu Iławskiego z 19 lutego 2019 r. powołał Komisję, która
22.02.2020 r. dokonała otwarcia ofert i sprawdzenia spełniania przez oferentów wymogów
formalnych. Na konkurs wpłynęło wówczas 9 ofert, które złożyło 8 oferentów.
Na posiedzeniu 07.03.2019 r. Komisja dokonała oceny ofert w celu zarekomendowania ich
Zarządowi.
Zarząd Powiatu Iławskiego 12.03.2019 r. podjął uchwały o powierzeniu bądź
wsparciu realizacji 9 zadań publicznych na łączną kwotę: 42 200,00 zł.
W wyniku przeprowadzenia czwartej edycji otwartego konkursu ofert zadania publiczne
realizowały następujące podmioty:

Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Lp. NAZWA
PODMIOTU
1.

NAZWA ZADANIA

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy
w Iławie

Cykl powiatowych imprez z zakresu
sportu szkolnego

Uczniowski Klub
Sportowy „Gracja”
Iława

Zorganizowanie turnieju w tańcu
towarzyskim

Uczniowski
Koszykarski Klub
Sportowy „Basket”
w Iławie

Zorganizowanie turnieju
w koszykówkę o puchar Starosty
Powiatu Iławskiego

Uczniowski
Koszykarski Klub
Sportowy „Basket”
w Iławie

Nordic walking – promocja zdrowego
stylu życia

2.

3.

4.

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI
kwota dotacji – 16000,00 zł
wykorzystano – 15987,96 zł
środki własne – 30,82 zł
całkowity koszt zadania – 16018,78 zł
kwota dotacji – 3000,00 zł
wykorzystano – 3000,00 zł
środki własne – 11845,72 zł
wkład osobowy – 3000,00 zł
całkowity koszt zadania – 17845,72 zł
kwota dotacji – 3000,00 zł
wykorzystano – 2757,00 zł
środki własne – 329,19 zł
wkład osobowy – 550,00 zł
całkowity koszt zadania – 3636,19 zł
kwota dotacji – 1500,00 zł
wykorzystano – 1500,00 zł
środki własne – 302,34 zł
wkład osobowy – 400,00 zł
całkowity koszt zadania – 2202,34 zł
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Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp. NAZWA
PODMIOTU
1.

2.

3.

4.

Stowarzyszenie
Przyjaciół Szałkowa
„Agro-Tur”
w Szałkowie
Związek Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew
Warmińsko –
Mazurska
Hufiec Iława

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA KWOTA
DOTACJI

Zorganizowanie imprezy dotyczącej
kultywowania folkloru oraz
upowszechniającej twórczość
kulturalną wśród mieszkańców
powiatu iławskiego

kwota dotacji - 2500,00 zł
wykorzystano – 2500,00 zł
wkład osobowy – 1400,00 zł
środki własne - 250,00 zł
całkowity koszt zadania – 4150,00 zł
kwota dotacji - 7700,00 zł
wykorzystano – 7700,00 zł
środki własne – 2325,75 zł
wkład osobowy – 840 zł
całkowity koszt zadania – 10865,75 zł

Rozwój świadomości narodowej,
kulturowej i obywatelskiej poprzez
działania wychowawcze, kulturalne
i patriotyczne

Lubawskie
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Społecznych
w Lubawie

Cykl wycieczek oraz spotkań
związanych z kulturą i historią miasta
Lubawa i Ziemi Lubawskiej

Stowarzyszenie
Gospel nad
Jeziorakiem w
Iławie

Organizacja warsztatów gospel
nad Jeziorakiem

Stowarzyszenie
Uniwersytet III
Wieku w Iławie

Prezentacje kulturalne – organizacja
spotkań o zasięgu powiatowym,
mających na celu promocję twórczości
kulturalnej (teatr, muzyka, literatura)

5.

kwota dotacji - 2500,00 zł
wykorzystano – 2500,00 zł
środki własne – 251,15 zł
wkład osobowy – 600 zł
całkowity koszt zadania – 3351,15 zł
kwota dotacji - 4000,00 zł
wykorzystano – 4000,00 zł
środki własne – 2405,87 zł
wkład osobowy – 3325,00 zł
całkowity koszt zadania – 9730,87 zł
kwota dotacji - 2000,00 zł
wykorzystano – 2000,00 zł
środki własne – 468,26 zł
wkład osobowy – 5300 zł
całkowity koszt zadania – 7768,26 zł

Podsumowując, z ogłoszonych w konkursie 13 zadań w 2 zakresach, wpłynęło 9 ofert,
po jednej na opisane powyżej zadania. Na pozostałe zadania nie wpłynęły oferty.
Zrealizowanych zostało 9 zadań.


Edycje otwartych konkursów ofert będących w kompetencji Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Piąta edycja otwartego konkursu ofert
Zarząd Powiatu Iławskiego 22 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr 16/59/19 podjął decyzję
o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.
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:
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 2 zadania,
wyznaczając termin złożenia ofert do 18.02.2019 r.
Uchwałą Nr 20/92/19 Zarządu Powiatu Iławskiego z 19 lutego 2019 r. powołał
Komisję, która 22.02.2020 r. dokonała otwarcia ofert i sprawdzenia spełniania przez
oferentów wymogów formalnych. Na konkurs wpłynęła wówczas 1 oferta. Na posiedzeniu
08.03.2019 r. Komisja dokonała oceny oferty w celu zarekomendowania jej Zarządowi.
Komisja nie przedłożyła Zarządowi rekomendacji oferty, gdyż nie spełniała ona wymogów
zawartych w ogłoszeniu, dlatego Zarząd Powiatu Iławskiego 12 marca 2019 r. podjął
9

Uchwałę Nr 23/112/19 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w 2019 r. Wpłynęła również jedna oferta po terminie wskazanym w
ogłoszeniu – oferta ta nie była badana przez Komisję. Wobec powyższego 26 lutego 2019 r.
Zarząd Powiatu Iławskiego podjął Uchwałę Nr 21/97/19 w sprawie unieważnienia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.
Szósta edycja otwartego konkursu ofert
Zarząd Powiatu Iławskiego 26 lutego 2019 r. Uchwałą Nr 21/98/19 podjął decyzję
o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.
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:
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 1 zadanie,
wyznaczając termin złożenia ofert do 22.03.2019 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła
żadna oferta, dlatego 2 kwietnia 2019 r. Zarząd Powiatu Iławskiego podjął Uchwałę
Nr 30/143/19 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w 2019 r.
Zlecenie realizacji zadań publicznych bez konkursu
W 2019 r. żadna z organizacji pozarządowych z terenu powiatu iławskiego nie złożyła
wniosku o realizację zadania publicznego z własnej inicjatywy w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Realizacja zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w 2019 roku (ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z 2018 roku):
- prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (Uchwała Nr 5/16/18 Zarządu
Powiatu Iławskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.) – zadanie zrealizowało Zaborskie Towarzystwo
Naukowe:
Kwota otrzymanej dotacji

64.020,00 zł

Kwota wykorzystanej dotacji

64.020,00 zł

wkład finansowy, rzeczowy, osobowy

7.065,28 zł

Całkowity koszt realizacji zadania

71.085.28 zł

- prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Uchwała
Nr 5/17/18 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.) – do realizacji Zarząd
wybrał ofertę Fundacji Honeste Vivere.
Przed podpisaniem umowy z Fundacją Honeste Vivere okazało się, że pomimo iż w ofercie
zadeklarowano, że Fundacja dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie przygotowanie
(ukończone szkolenie lub kurs doszkalający) do świadczenia poradnictwa, to na dzień
2 stycznia 2019 r. (tj. dzień rozpoczęcia realizacji zadania) nie będzie dysponować osobami,
które mogłyby pracować w punkcie w powiecie iławskim i w ciągu najbliższych dni takich
osób nie znajdzie.
W związku z powyższym zgodnie z zapisami ustawy nie została podpisana umowa
z Fundacją. Starosta zwrócił się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie
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o wskazanie radców, którzy mogą podjąć się świadczenia poradnictwa obywatelskiego, a jeśli
takich nie ma, to tych którzy będą świadczyć pomoc prawną.
Izba wskazała radców do świadczenia pomocy prawnej. 24 stycznia 2019 r. zostały zawarte
stosowne umowy.
Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań publicznych Zleceniobiorcy
złożyli sprawozdania z ich wykonania oraz rozliczenia z wykorzystania dotacji.
Na realizację zadań publicznych w 2019 r. Powiat Iławski przekazał z budżetu
Powiatu kwotę 94.200,00 zł, z tego wykorzystano 93.918,87 zł, co stanowi 99,70%
przekazanych dotacji.
Realizacja zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w 2019 obejmowała kwotę dotacji w wysokości 64.020,00 zł. Zgodnie
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej dotacja jest finansowana z budżetu państwa.
II. WSPÓLPRACA POZAFINANSOWA
Współpraca pozafinansowa Powiatu z organizacjami pozarządowymi dotyczyła
następujących sfer:
a) informacyjnej, poprzez:

zamieszczanie informacji na temat działalności organizacji pozarządowych na stronie
internetowej Powiatu www.powiat-ilawski.pl,

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
Rada 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
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(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:
W sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie 15 maja 2019 r. odbyła się Konferencja
Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, która podzielona była na trzy części:
sprawozdawczą, informacyjną oraz wyborczą. Konferencję poprowadziła Pani Maria
Jaworska – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie, natomiast uroczystego otwarcia dokonał
Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski. Przybyłych gości przywitał Marek
Borkowski Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego.
W Konferencji uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu iławskiego.
Część sprawozdawcza obejmowała: sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2018, sprawozdanie z działalności Rady Działalności Pożytku
Publicznego Powiatu Iławskiego za 2018 rok, które przedstawiła Pani Maria Jaworska;
sprawozdanie z działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego
w 2018 roku, które zaprezentował Pan Arkadiusz Karpiński Przewodniczący ROPPI.
Następnie, w części informacyjnej Pan Wojciech Jankowski przedstawił ofertę
Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie. Ponadto Pani Anna Śledzińska omówiła krok
po kroku jak otrzymać dotację z Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej dla
organizacji pozarządowych, chcących prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego
lub działalność gospodarczą. Tematem przewodnim była „Dobra praktyka przedsiębiorstw
społecznych – Naturalna Żywność sp. z o. o.”. Następnie Pan Michał Młotek krótko
przedstawił ofertę Inkubatora Technologicznego.
Ostatnim punktem Konferencji były wybory przedstawicieli organizacji
pozarządowych do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Spośród
wszystkich przybyłych gości do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego
wybrano 14 członków.
W części wyborczej miały również odbyć się wybory przedstawicieli organizacji
pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego. Niestety
z uwagi na brak odpowiedniej liczby kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego
Powiatu Iławskiego wybory nie odbyły się, a Rada zakończyła swoją działalność.
21 listopada 2019 roku odbyło się szkolenie w zakresie zlecania i realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe. Szkolenie poświęcone było wzorom ofert, umów
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oraz sprawozdań, które zostały określone przez Przewodniczącego Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego. Podczas szkolenia omówione zostały m. in.:
- elementy druku oferty (jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów,
wskaźniki i mierzenie rezultatów, zasady konstrukcji budżetu zadania),
- umowa realizacji zadania publicznego (zasady i terminy ponoszenia wydatków,
przesunięcia między pozycjami/kategoriami kosztorysu, przekazywanie środków
jednorazowym przelewem i transzami, prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem –
księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości,
rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura zwrotu dotacji, inne wymogi
wprowadzone przez umowę, załączniki do umowy),
- sprawozdanie z realizacji zadania (elementy sprawozdania, sprawozdanie częściowe
i końcowe, rozliczenie części merytorycznej i finansowej, rozliczenie rezultatów).
Prowadzącym był Pan Andrzej Rybus – Tołłoczko – pracownik samorządowy
i rządowy, wieloletni działacz w sektorze pozarządowym, Przewodniczący Konwentu
Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, współprzewodniczący Mazowieckiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego,
członek prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy.
W szkoleniu wzięło udział 34 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu
powiatu iławskiego.
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 wyniku zmiany składu Rady Powiatu Iławskiego na posiedzeniu 30 listopada
2018 r. dokonano wyboru nowego Przewodniczącego – Pana Marka Borkowskiego.
Kadencja Rady zakończyła się 24 maja 2019 r. w związku z czym 2 kwietnia 2019 r.
ogłoszono możliwość zgłaszania kandydatur na członków Rady Działalności Pożytku
Publicznego Powiatu Iławskiego na lata 2019-2022. Ogłoszenie to zostało umieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu iławskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. Ponadto 17 kwietnia 2019 r. wśród
organizacji pozarządowych został rozesłany newsletter przez Centrum Organizacji
Pozarządowych przypominający o możliwości zgłaszania kandydatów. Nabór rozpoczął się
3 kwietnia br., a zakończył 18 kwietnia br., w tym terminie wpłynęły tylko 4 kandydatury
(na wymaganych minimum 5 kandydatur):
Lp.

Data
zgłoszenia

Kandydat

Organizacja zgłaszająca

1.

11.04.2019

Daniela Orzechowska

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
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2.

12.04.2019

Krystyna Szafryna – Żęgota

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Powiatu
Iławskiego „Promyk”

3.

18.04.2019

Adela Kowalska

Stowarzyszenie Iławski Klub
Amazonki

4.

18.04.2019

Wojciech Jankowski

Iławskie Stowarzyszenie Rowerowe
BICYKL

Zgodnie z § 2 ust. 1 lit. c Regulaminu powoływania członków i działania Rady Działalności
Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego przyjętego Uchwałą Nr XVII/130/16 Rady Powiatu
Iławskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w skład Rady wchodzi pięciu przedstawicieli organizacji,
prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Iławskiego. W związku z czym Rada
Działalności Pożytku Publicznego Powiatu nie została powołana na kolejną kadencję.
W kadencji 2016-2019 w 2019 roku obyły się 2 posiedzenia Rady Działalności
Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego, na których rozpatrywano następujące sprawy:
1. Ustalono warunki realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
w 2019 roku w ramach otwartych konkursów ofert.
2. Zgłoszono kandydatów – przedstawicieli organizacji na członków komisji opiniującej
oferty w otwartych konkursach ofert.
3. Przyjęto sprawozdania z działalności Rady za rok 2018.
4. Przyjęto informację dotyczącą rozpoczęcia przygotowań do organizacji corocznej
konferencji organizacji pozarządowych.
5. Zaopiniowano sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Iławskiego
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
rok 2018”.
W 2019 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego raz wyraziła
opinię za pośrednictwem poczty elektronicznej:
- pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w 2019 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej.
1.2. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych
W 2019 roku odbyło się 5 posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych:
Kadencja Rady 2015-2019 zakończyła się 4 lipca 2019 r., przy czym odbyły się 2 spotkania,
na których Rada podejmowała następujące tematy:
1. Dokonano wyboru prezydium Rady.
2. Przyjęto założenia do projektu Uchwały Rady Powiatu Iławskiego
w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku.
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3. Zaopiniowano kryteria przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania na
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.
4. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie przeznaczenia
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 r.
5. Przyjęto sprawozdanie z działalności Rady za 2018 rok.
6. Przyjęto informację o planowanych w 2019 r. imprezach sportowych, kulturalnych.
7. Przyjęto informację z wydatkowania środków PFRON w 2018 r., w tym w ramach
programu „Aktywny samorząd”.
8. Przyjęto informację o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Iławie w 2018 r.
W związku z wygaśnięciem członkostwa Pani Czesławy Jussel na posiedzeniu
8 marca 2019 r. dokonano wyboru prezydium Rady w składzie: Przewodniczący – Pan
Marian Wilkowski, Wiceprzewodnicząca – Pani Bożena Knabe oraz Sekretarz – Pani
Wiesława Duda (Prezydium Rady wybierane jest na roczną kadencję).
Wraz z kończącą się kadencją Rady Starosta Powiatu Iławskiego ogłosił możliwość
zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych w Iławie. (Ogłoszenie Starosty Powiatu Iławskiego z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do
Spraw Osób Niepełnosprawnych w Iławie, które 10 maja 2019 r. opublikowane zostało
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego). Kandydatury można
było składać do 31 maja 2019 r.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/2019 Starosty Powiatu Iławskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.
w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołane zostały
następujące osoby:
- Wiesława Duda – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży
z Niepełnosprawnością Intelektualną „Jesteśmy” z siedzibą w Iławie,
- Bożena Knabe – przedstawiciel Gminy Miejskiej Lubawa,
- Hanna Teodora Matyjasek – przedstawiciel Stowarzyszenia „SENIOR” z siedzibą w Suszu,
- Ewelina Maria Tuchalska – przedstawiciel Gminy Wiejskiej Iława,
- Marian Wilkowski – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, Koło w Iławie.
Nowo powołana Rada obradowała na 3 posiedzeniach, na których omawiane były
następujące tematy:
1. Omówiono zasady funkcjonowania oraz zadania Rady.
2. Dokonano wyboru prezydium Rady.
3. Przyjęto informację dotyczącą organizacji XXI Powiatowych Igrzysk Osób
Niepełnosprawnych w 2019 r.
4. Przyjęto informację o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Powiecie Iławskim.
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5. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku.
6. Przyjęto informację z realizacji „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego na lata 2017-2020” za rok 2018.
7. Przyjęto informację dotyczącą pozyskania środków PFRON w ramach „Programu
Wyrównywania Różnic Między Regionami”.
8. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku.
9. Przyjęto plan pracy Rady na 2020 r.
21 października 2019 roku Rada, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaopiniowała
dwa projekty:
- zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku.
- zaopiniowano pozytywnie załącznik do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku.
Na posiedzeniu 29 lipca 2019 r. dokonano wyboru prezydium Rady w składzie:
Przewodniczący – Pan Marian Wilkowski, Wiceprzewodnicząca – Pani Bożena Knabe oraz
Sekretarz – Pani Wiesława Duda (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 2019 Zarząd Powiatu Iławskiego zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji
następujących 19 aktów prawa miejscowego:
1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019,
2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu
przyznawania stypendiów Starosty Powiatu Iławskiego uzdolnionym uczniom
szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych, będących
mieszkańcami powiatu iławskiego,
3. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia programu
wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży będącej uczniami zasadniczych
szkół zawodowych prowadzonych przez powiat iławski,
4. projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania
z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury,
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5. projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze
powiatu iławskiego,
6. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019,
7. projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków odstępowania od
ustalenia, umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
8. projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych
z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
9. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków,
10. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019,
11. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski,
12. projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu
przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury,
13. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć
niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym,
14. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019,
15. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2020 za usuwanie
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze
powiatu iławskiego,
16. projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2020 r. wysokości opłat za usuwanie
pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym,
17. projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2020,
18. 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,
19. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Iławskiego.
Ponadto Zarząd Powiatu Iławskiego zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
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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

Powiat współpracuje z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób
Niepełnosprawnych oraz z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego.
Ponadto funkcjonują trzy zespoły o charakterze doradczo-inicjatywnym w skład, których
wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedstawiciele powiatu:




Powiatowa Rada Kultury,
Powiatowy Zespół ds. Ekonomii Społecznej,
Powiatowa Rada Rynku Pracy.

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.
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III. PODSUMOWANIE

Zgodnie z ust. 2 i 3 Rozdziału X Programu Zarząd Powiatu Iławskiego jest zobowiązany do
przedłożenia Radzie Powiatu Iławskiego sprawozdania z realizacji Programu na podstawie
między innymi następujących wskaźników:
1. Rodzaj zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe
W 2019 roku zrealizowane zostały zadania z następujących zakresów:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 ratownictwa i ochrony ludności,
 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,
 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
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 7 organizacji:
 ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej – 6 zadań (wpłynęły 3 oferty,
w tym jedna organizacja zrezygnowała z podpisania umowy oraz na trzy zadania nie
wpłynęły oferty);
 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 zadanie – wpłynęła 1 oferta;
 ratownictwa i ochrony ludności – 1 zadanie – wpłynęła 1 oferta;
 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 – wpłynęły
2 oferty.
W drugiej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej oferty nie
wpłynęły.
W trzeciej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ofertę złożyły 4 organizacje (przy czym dwie
organizacje złożyły po dwie oferty):
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 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa – 2 zadania:
- prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – 4 oferty;
- prowadzenie jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 2 oferty.
W czwartej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oferty
złożyło 8 organizacji:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 5 zadań – wpłynęły 4 oferty (w tym
jedna organizacja złożyła dwie oferty);
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 8 zadań – wpłynęło
5 ofert.
W piątej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oferty złożyły
2 organizacje w tym jedna po terminie wyznaczonym na składanie ofert, a druga oferta nie
spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
W szóstej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oferty nie wpłynęły.
Łącznie organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkurów ofert złożyły
24 oferty, przy czym, Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy „Basket” w Iławie, Zaborskie
Towarzystwo Naukowe oraz Fundacja Togatus Pro Bono złożyły po dwie oferty.
3. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej
społeczności w oparciu o dotacje udzielone z budżetu powiatu.
W 2019 roku zadania publiczne w ramach otwartych konkursów ofert na rzecz
lokalnej społeczności na podstawie dotacji z budżetu powiatu realizowało 14 organizacji,
przy czym Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy „Basket” w Iławie zrealizował dwa
zadania.
4. Wielkość udzielonych dotacji na poszczególne rodzaje zadań
przedmiotowych dotacji pochodzących z budżetu powiatu ogółem.

oraz

wielkość

W ramach poszczególnych zadań w 2019 roku przyznane zostały dotacje w następującej
wysokości:
 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 23.500,00 zł;
 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –
18.700,00 zł;
 z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 11.000,00 zł;
 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 3.000,00 zł
 z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – 20.000,00 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 – 18.000,00 zł;
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 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – dotacja
z budżetu Państwa w wysokości 64.020,00 zł
5. Wysokość własnych środków finansowych organizacji, zaangażowanych w realizację
zadań publicznych zlecanych do realizacji przez Zarząd Powiatu Iławskiego oraz
wysokość przedmiotowych środków ogółem.
W 2019 r. Powiat Iławski udzielił ze środków własnych organizacjom pozarządowym
dotacji w wysokości 94.200,00 zł, z czego wykorzystano 93.918,87 zł (99,70%). Wkład
własny finansowy organizacji w realizację zadań publicznych wyniósł 25.894,46 zł, wkład
pozafinansowy 26.943,00 zł. Łączna wartość zadań publicznych zrealizowanych w 2019 roku
przez organizacje pozarządowe wyniosła 146.756,33 zł. Wyliczając wartość realizowanych
zadań nie brano pod uwagę realizacji zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, ponieważ udzielona dotacja w całości pochodzi z budżetu Państwa.
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