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WSTĘP
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji
programu współpracy za rok poprzedni.
I. FORMY WSPÓŁPRACY
1. Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.
Zarząd Powiatu co roku ogłasza konkursy dla organizacji pozarządowych. Każdego roku zakres zadań zlecanych
organizacjom pozarządowym poszerza się. W dalszym ciągu najważniejszymi obszarami współpracy są:
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
promowanie tradycji kulturowych,
promowania zdrowego stylu życia,
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W 2018 r. w budżecie powiatu zostało zaplanowane 37 000 zł na zadania dla organizacji pozarządowych. W lutym
2018 r. ogłoszono konkursy dla organizacji pozarządowych. Komisja opiniująca dokonała wyboru 15 ofert.
Następnie Zarząd Powiatu zaakceptował wybrane oferty i łącznie na tym etapie na realizację zadań przekazano
kwotę 24 922 zł.

1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
a) Prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie
działań wychowawczo - opiekuńczych - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - 5 000,00 zł
b) Aktywizacja niepełnosprawnych- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Nowym Mieście Lubawskim 1 550,00 zł.
2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym :
a) Polski Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim - 1 372 ,00 zł
b) Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - 1 000,00 zł
3. Promowanie zdrowego stylu życia :
a) Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża - 1 500,00 zł
b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostaszewo - 1 780,00 zł
c) Nowomiejskie Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila” - 2 000,00 zł
d) Stowarzyszenie „Amazonki" - 720,00 zł.
4. Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim :
a) Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - 500,00 zł
b) Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - 500,00 zł
c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jamielnik- 1 200,00 zł
d) Stowarzyszenie Klub Seniorów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie - 800,00 zł
5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży :
a) Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila" -4 000,00 zł
b) Stowarzyszenie Kolekcjonersko -Strzeleckie- Orły - 2000,00 zł
7. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie : Chorągiew Kujawsko - Pomorsko Związku Harcerstwa
Polskiego, Hufiec Nowe Miasto Lubawskie - 1 000,00 zł.
Zostały również przekazane dotacje na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w trybie tzw. „małych zleceń”. W marcu 2018 r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie wpłynęły oferty:
- Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania w Kurzętniku na zadanie pn. Turystyka i Krajoznawstwo
wnioskowana kwota - 1 750 zł
-Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski Zarząd Koła w Nowym Mieście
Lubawskim na zadanie pn. Aktywizacja niepełnosprawnych- wnioskowana kwota - 1 200 zł.

- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik na zadanie pn. Promowanie tradycji kulturowych w powiecie
nowomiejskim- wnioskowana kwota - 1 000 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim na zadanie pn. Promowanie tradycji
kulturowych w powiecie nowomiejskim- wnioskowana kwota - 1 000 zł
W związku z tym, że w ramach konkursu ofert na w/w zadania nie zostały rozdysponowane wszystkie środki
Zarząd Powiatu przyznał dotację w wysokości wnioskowanych kwot.
Łącznie w roku 2018 na realizację powyższych zadań Zarząd Powiatu przekazał kwotę 29 872 zł.
Do oceny ofert, w przypadku otwartych konkursów ofert, została powołana komisja, w skład której wchodzili:
przedstawiciel Zarządu Powiatu, przedstawiciel Rady Powiatu, przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych,
pełnomocnik zarządu ds. organizacji pozarządowych. Po realizacji zadań organizacje złożyły sprawozdania z ich
realizacji, które były każdorazowo weryfikowane przez specjalistę ds. kontroli, a następnie zatwierdzane przez
Zarząd Powiatu. W przeprowadzonych kontrolach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
Na stronie internetowej Starostwa i BIP-ie umieszczane są informacje ważne dla organizacji pozarządowych.
Organizacje

informowane

są

również

drogą

mailową

o

szkoleniach,

konferencjach,

uroczystościach

organizowanych przez inne urzędy np. Urząd Marszałkowski lub Urząd Wojewódzki.
W styczniu i marcu 2018 r. zostało zorganizowane przez Starostę Nowomiejskiego, wspólnie z Radą Organizacji
Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego, przy współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy,
spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych.
Natomiast we wrześniu 2018 Starosta Nowomiejski zorganizował szkolenie pn. RODO w organizacji pozarządowej
oraz spotkanie informacyjno - szkoleniowe przy współpracy z Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych STOPA
dot. Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse".
Na bieżąco aktualizowany jest wykaz wszystkich organizacji z terenu powiatu nowomiejskiego.

Niestety nie

zawsze te informację są aktualne , ponieważ organizacje często nie przekazują wprowadzanych zmian.
Jak co roku organizacje zostały poinformowane o możliwości składania propozycji dotyczących zabezpieczenia
środków w budżecie powiatu na 2019 rok. Otrzymane od organizacji propozycje były brane pod uwagę podczas
ustalania budżetu. Na podstawie tych propozycji oraz zakresu współpracy ujętego w programie ogłaszane zostają
konkursy.

II. REALIZACJA POWIATOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZCJAMI
POZARZĄDOWYMI
W omawianym okresie realizowano założenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
poprzez : zabezpieczanie środków dla organizacji pozarządowych w budżecie powiatu, ogłaszanie konkursów na
powierzanie zadań, wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych, promocji działalności
organizacji pozarządowych, konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania,
projektów aktów normatywnych.
W roku 2018 organizacje pozarządowe mogły uczestniczyć w konsultacjach dotyczących m.in. projektu Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019, projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu pieczy
zastępczej, projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowomiejskiego,
projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie podziału Powiatu Nowomiejskiego na
okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu
W konsultacjach uczestniczyła również Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego.

III. Nieodpłatna pomoc prawna
W roku 2018 nadal funkcjonowały 2 mobilne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden Punkt prowadzony był
przez Powiat, natomiast drugi Punkt prowadzony był przez organizację pozarządową.
Organizacja została wyłoniona w otwartym konkursie ofert, który został rozstrzygnięty w roku 2017.
Wpłynęło 7 ofert, z czego 3 oferty nie spełniały wymogów formalnych. Do oceny ofert została powołana komisja
opiniująca, która spośród 4 ofert spełniających wymogi formalne zarekomendowała zarządowi Powiatu ofertę

Zaborskiego Towarzystwo Naukowego, które otrzymało największą liczbę punktów. Od 1 stycznia 2018 r. Punkt
prowadziło Zaborskie Towarzystwo Naukowe Brusy. Wysokość dofinansowania wyniosła 60 725,88 zł. Nieodpłatna
pomoc prawna świadczona przez powiat i organizację w wyznaczonych punktach na terenie wszystkich gmin oraz
w Nowym Mieście Lubawskim w punkcie znajdującym się w Starostwie Powiatowym.
Jak wynika z rocznego podsumowania z nieodpłatnej pomocy prawnej w obu punktach skorzystało 474
uprawnionych, z czego 230 w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową, a 244 w punkcie
prowadzonym przez powiat.
W trakcie realizacji zadania Zaborskie Towarzystwo Naukowe Brusy składało kwartalne sprawozdania , a w lipcu
2018 r. wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego przeprowadzili kontrolę w siedzibie Zaborskiego
Towarzystwa Naukowego w Brusach.
Po zakończeniu zadania organizacja złożyła sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystała przyznane środki
prawidłowo.

IV. ZMIANY W REJESTRACH
W omawianym okresie powstały następujące stowarzyszenia oraz fundacje:
1. Zarejestrowane w KRS
- Stowarzyszenie Warmińsko - Mazurski Okręgowy Związek Kickboxingu
2. W roku 2018 w ewidencji prowadzonej przez Starostę Nowomiejskiego zarejestrowano 1 Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej - Klub Sportowy WEL Bratian oraz 1 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Kółko Integracyjno Sportowe w
Rywałdziku zostało wykreślone.
3. W roku 2018 zarejestrowano na podstawie nowych przepisów, w nowej ewidencji Starosty 1 stowarzyszenie
zwykłe:
- Stowarzyszenie Strzelecko - Kolekcjonerskie - Orły w Tylicach
Ponad to z dniem 20 maja 2018 r. z mocy prawa zostało wykreślonych 5 stowarzyszeń zwykłych, które nie
dokonały wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o
stowarzyszeniach.

V. ZAKOŃCZENIE-WNIOSKI
Zgodnie z art. 5

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, współpraca z organizacjami

pozarządowymi polega na zlecaniu im realizacji zadań publicznych, wzajemnego informowania się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałania w celu ich zharmonizowania, jak również konsultowania projektów aktów
normatywnych w przypadku dziedzin działalności statutowej organizacji. Ostatecznie organizacje stają się nie tylko
wykonawcami zadań, lecz ich inicjatorami oraz uczestnikami. Najważniejszymi zasadami współpracy są:
pomocniczość, suwerenność stron, partnerstwo, efektywność, uczciwa konkurencja oraz jawność.
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