ZARZĄD POWIATU w MAKOWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MAKOWSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
ZA 2016 ROK

MAKÓW MAZOWIECKI
ROK 2017

I. Wprowadzenie
Współpraca Powiatu Makowskiego z organizacjami pozarządowymi uregulowana
została w rocznym programie współpracy. Obowiązek jego uchwalenia należy do wyłącznej
kompetencji Rady Powiatu, dlatego też uchwałą Nr XI/59/15 Rada Powiatu w Makowie
Mazowieckim w dniu 26 listopada 2015 r. przyjęła do realizacji „Program współpracy
powiatu makowskiego na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”.
Niniejszy program powstał w oparciu zapisy ustawowe, wiedzę pracowników
Starostwa Powiatowego, jak i dotychczasowych doświadczeń z zakresu współpracy powiatu
z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem programu było podjęcie działań mających
na celu kształtowanie demokratycznego ładu społecznego poprzez współdziałanie
i pogłębianie kontaktów z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych a także
budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Cele szczegółowe
programu obejmowały: wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych poprzez poszerzenie
wiedzy na temat możliwości i roli organizacji pozarządowych, aktywizację środowiska
społecznego powiatu makowskiego, poprzez włączanie zainteresowanych organizacji do
realizacji programów służących powiatowi, tworzenie warunków do zwiększania współpracy
między powiatem a organizacjami, poprawę jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie
potrzeb społecznych, wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie im
równych szans wobec innych podmiotów, integracja organizacji działających na rzecz
powiatu i jego mieszkańców, pełniejsza identyfikacja potrzeb społecznych, racjonalne
wykorzystywanie publicznych środków finansowych.
Przyjęcie programu poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi, które
przeprowadzono w oparciu o procedurę określoną w uchwale Nr XXXVII/245/10 Rady
Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia zasad
konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji i podmiotów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 202, poz. 5858). Konsultacje
prowadzone były w formie zamieszczenia projektu programu na stronie internetowej oraz
bezpośredniego spotkania z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu makowskiego.
Uwag do programu nie wniesiono.
W 2016 roku zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi obejmował
określone w programie priorytetowe obszary zadań publicznych, a w szczególności:
– wspieranie i promocję wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych
i wychowawczych,
– pomoc społeczną,
– działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
– bezpieczeństwa i porządku publicznego,
– ochronę i promocję zdrowia,
– kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
– ochronę dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym ochronę zabytków,
– ochronę środowiska,
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
– podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
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Formy Współpracy
W 2016 roku współpraca Powiatu Makowskiego z organizacjami pozarządowymi
realizowana była w dwóch głównych płaszczyznach:
1) pozafinansowej,
2) finansowej.
II.

Współpraca o charakterze pozafinansowym:
Współpraca pozafinansowa w 2016 roku obejmowała:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności stanowiących
podstawę prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców
powiatu, poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej,
b) konsultowanie zadań priorytetowych na kolejny rok budżetowy,
c) udział przedstawicieli organizacji i innych podmiotów w sesjach Rady Powiatu
jak też w organizowanych spotkaniach, konferencjach i naradach o tematyce
związanej ze sferą ich działalności.
2) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji poprzez realizację uchwały
Nr XXVII/245/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 września 2010 r.
w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
i podmiotów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 202, poz. 5858),
3) zapewnienie udziału przedstawicieli organizacji, odpowiednio do zakresu ich działania,
w powoływanych zespołach opiniodawczych i komisjach konkursowych,
4) realizację innych form wsparcia organizacji, które obejmowały: bieżącą wymianę
informacji między powiatem a organizacjami, informowanie o potencjalnych
źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji, wzmocnieniu merytorycznym
organizacji pozarządowych poprzez organizację szkoleń i spotkań mających na celu
zwiększenie sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych, prowadzenie
na stronie internetowej powiatu makowskiego zakładki pn. „Organizacje
pozarządowe” poświęconej przede wszystkim tematyce dotyczącej współpracy
z organizacjami.
Mając na uwadze powyższe, w 2016 r. zorganizowano cztery spotkania informacyjno-szkoleniowe w których wzięli udział członkowie organizacji pozarządowych z terenu
powiatu makowskiego.
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 r., które poświęcone zostało:
funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w świetle ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
statutom organizacji pozarządowych oraz prezentacji programu wsparcia organizacji
pozarządowych realizowane przez Federację Ruch Organizacji na Rzecz Społecznej
Aktywności ROSA w Przasnyszu. W spotkaniu wzięło udział 31 przedstawicieli organizacji
pozarządowych.
Drugie spotkanie odbyło się w dniu 20 września 2016 r. poświęcone zostało
Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”. Spotkanie prowadzili
członkowie Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA, który był operatorem regionalnym
przedmiotowego programu. W spotkaniu wzięło udział 24 przedstawicieli organizacji
pozarządowych.
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Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 21 października 2016 r. i zostało poświęcone
w głównej mierze konsultacjom programu współpracy na rok 2017. Ponadto w związku
z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
organizacje zostały zapoznane z przyjętymi zmianami. Nowelizację rozporządzenia omówił
przedstawiciel Federacji Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności w Przasnyszu.
W spotkaniu wzięło udział 19 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Ostanie spotkanie nt. „Ekonomia Społeczna Twoją szansą – możliwości wsparcia
finansowego instytucji i osób fizycznych” odbyło się w dniu 22 listopada 2016 r. Spotkanie
organizowane i prowadzone było przez Panią Katarzynę Koźlicką-Sauleniene – animatora
Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie kierowane było do
organizacji pozarządowych, oraz osób zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw
społecznych oraz zatrudnianiem w przedsiębiorstwach społecznych osób najbardziej
oddalonych od rynku pracy. W spotkaniu udział wzięło 9 osób.
Ponadto za pomocą strony internetowej jak również poczty elektronicznej na bieżąco
przekazywane były organizacjom pozarządowym pozyskane od innych urzędów, instytucji
czy organizacji informacje z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Współpraca o charakterze finansowym
W ramach Programu, na współpracę z organizacjami pozarządowymi zaplanowano
środki w wysokości 15.000,00 zł. ( w tym 1.500,00 zł zaplanowano na tzw. małe granty).
Podstawowym trybem przekazywania środków publicznych organizacjom
pozarządowym przewidzianych w programie był otwarty konkurs ofert. Uchwałą Nr 168/16
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Makowskiego w 2016 r.
ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:
1) w formie powierzania wykonywania zadań publicznych:
– szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie promocji zdrowego stylu życia,
 szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego,
2) w formie wspierania wykonywania zadań publicznych:
– zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
 opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych.
Oferty można było składać w terminie do 27 kwietnia 2016 r. Zgodnie z wymogami
ustawy ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszczono na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.
Następnie w celu oceny złożonych ofert, uchwałą Nr 180/16 Zarządu Powiatu
w Makowie Mazowieckim z dnia 5 maja 2016 r. powołano Komisję Konkursową, w celu
zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Makowskiego
w 2016 roku oraz przyjęcia Regulaminu jej pracy. W wyznaczonym terminie, wpłynęło 3
oferty. Na zadanie: wypoczynek letni dzieci i młodzieży złożone zostały trzy oferty. O dotację
ubiegały się: Fundacja „O Uśmiech Dziecka” w Makowie Mazowieckim, Uczniowski
Ludowy Klub Sportowy „Macovia” w Makowie Mazowieckim, Związek Harcerstwa
Polskiego Hufiec w Makowie Mazowieckim. Na zadanie w zakresie opracowania i druku
czterech Krasnosielckich Zeszytów Historycznych ofertę złożyło Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Krasnosielckiej. Na pozostałe dwa zadania nie wpłynęła żadna oferta.
Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych w postępowaniu
konkursowym ofert. W wyniku czego postanowiła odrzucić ofertę złożoną przez
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej ponieważ oferta nie spełniła wymogów
formalnych otwartego konkursu ofert. Pozostałe oferty zaopiniowano pozytywnie. Efektem
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prac komisji była zgodność wyboru oferentów oraz podział środków dotacji. Pozostałe
złożone w postępowaniu konkursowym oferty zostały przyjęte do realizacji. Następnie
uchwałą Nr 182/16 Zarządu Powiatu Makowskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyboru
ofert dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Makowskiego w 2016 roku
i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane ogłoszono wyniki otwartego
konkursu ofert. Kolejnym krokiem było przystąpienie do podpisania umów z oferentami.
Następnie w dniu 25 lipca 2016 r. uchwałą Zarządu Powiatu ponownie ogłoszono
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: szkolenie uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie promocji zdrowego stylu życia, szkolenie uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego, opracowanie i druk czterech
numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych.
W celu oceny złożonych ofert, uchwałą Nr 214/16 Zarządu Powiatu w Makowie
Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2016 r. powołano Komisję Konkursową, w celu
zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Makowskiego
w 2016 roku oraz przyjęcia Regulaminu jej pracy. W wyznaczonym terminie, wpłynęła
1 oferta, jedynie na zadanie w zakresie Opracowania i druku czterech Krasnosielckich
Zeszytów Historycznych”. Komisja pozytywnie oceniła złożoną ofertę. Natomiast uchwałą
219/16 z dnia 12 września 2016 r. dokonano wyboru oferty dotyczącej realizacji zadania
publicznego, następnie podpisano umowę na realizację. W zakresie pozostałych zadań
konkurs unieważniono.
III.

Wykaz Podmiotów, które otrzymały w 2016 roku dotacje z budżetu Powiatu
Makowskiego oraz zrealizowały zadania publiczne

W ramach realizacji zadania – wypoczynek letni dzieci i młodzieży, Fundacja
„O Uśmiech Dziecka” zorganizowała dwutygodniowy turnus pn. „Obóz edukacyjny 2016”,
które odbywały się w miejscowości Kąty Rybackie. Uczestnikami turnusu było 30 dzieci
i młodzieży z powiatu makowskiego. Powiat Makowski dofinansował to przedsięwzięcie
w wysokości 3.000,00 zł. Fundacja „O Uśmiech Dziecka” korzystała z dofinansowania
otrzymanego z budżetu Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Ośrodków Pomocy Społecznej
powiatu makowskiego.
W terminie od 22.08.2016 r. do 27.08.2016 r. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Macovia” w Makowie Mazowieckim zorganizował wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
pn. „Aktywne wakacje” w Wilkasach. Wzięło w nim udział 11 chłopców z terenu powiatu
makowskiego. Uczestnictwo w obozie nastawione było na aktywny, sportowy wypoczynek.
Powiat Makowski dofinansował to zadanie w wysokości 2.000,00 zł.
Ponadto, w terminie od 03.07.2016 r. do 17.07.2016 r. Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec w Makowie Mazowieckim zorganizował wypoczynek letni pn. „Obóz harcerski”,
w ramach którego, 51 osobowa grupa dzieci i młodzieży wypoczywała w Ośrodku
Wypoczynkowym w Smerzynie woj. Kujawsko-pomorskie. Powiat Makowski dofinansował
to zadanie w wysokości 2.000,00 zł. ZHP Hufiec Maków Mazowiecki na realizację zadania
pozyskał środki z innych źródeł. Wypoczynek przyniósł korzyści zdrowotne, wychowawcze,
edukacyjne i społeczne.
Zadanie Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów
Historycznych (KZH) – realizowane było w terminie od 01.10.2016 r. – 30.11.2016 r. przez
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej. W ramach zadania, stowarzyszenie wydało 4
numery KZH, które zostały rozpropagowane na terenie powiatu makowskiego, dzięki
publikacji można było utrwalić historię miejsca gdzie mieszkamy – powiatu makowskiego.
Powiat Makowski dofinansował to zadanie w wysokości 1 500,00 zł.
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Ww. organizacje w ustawowym terminie złożyły sprawozdania z realizacji zadań,
a przedstawione dokumenty i rozliczenia zatwierdzone zostały przez Starostę Makowskiego
oraz Skarbnik Powiatu.
IV. Dofinansowanie w ramach tzw. małych grantów:
W związku z brakiem ofert na realizację zadań określonych w ogłoszonych
konkursach i jednocześnie złożonymi uproszczonymi ofertami realizacji zadania, dokonano
zmian w budżecie i dofinansowano oferty złożone przez:
1) Małe Księstwo Makowskie w kwocie 500,00 zł. na zadanie pn. „II Festiwal
Rekonstrukcji Średniowiecznej Maków Przed Wiekami” organizowanego w Makowie
Mazowieckim. Celem zadania było propagowanie wiedzy z zakresu kultury, sztuki
i dziedzictwa narodowego.
2) Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie
Mazowieckim na zadanie „Szacun dla zawodowców szkolna gra terenowa”
w wysokości 1.000,00 zł. Realizacja zadania zakładała rywalizację drużynową ze
szczególnym zwróceniem uwagi na poszczególne typy zawodów.
3) Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie
Mazowieckim Powiatowy konkurs zawodoznawczy „Mój zawód – moja przyszłość”
w wysokości 1.155,00 zł. Zadanie kierowane było do uczniów klas III gimnazjów z 5
szkół powiatu makowskiego. Celem zadania było wyposażenie młodzieży
w wiadomości i umiejętności umożliwiających racjonalne i trafne podejmowanie
decyzji zawodowych .
V. Wskaźniki efektywności realizacji programu:
1) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu – środki
finansowe zaplanowano na tym samym poziomie co w roku 2015,
2) Liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku obowiązywania
programu do roku poprzedniego – w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2016
zlecono tyle samo zadań organizacjom pozarządowym, co w roku 2015.
3) Liczba organizacji realizujących zadania w oparciu o dotacje pochodzące z budżetu
powiatu makowskiego – 7.
4) Procentowy udział wysokości środków wykorzystanych do wysokości środków
planowanych – środki zaplanowane na współpracę z organizacjami pozarządowymi
zostały wykorzystane w wysokości 74,36%.
5) Liczba organizacji zainteresowanych współpracą z samorządem powiatowym
w stosunku do roku poprzedniego – można stwierdzić, że utrzymuje się na tym samym
poziomie, co w roku poprzednim.
Organizacje chętnie biorą udział w organizowanych przez Starostwo Powiatowe
spotkaniach i szkoleniach z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, ponadto
rejestrują się nowe stowarzyszenia i fundacje.
Podsumowując trzeba stwierdzić, że Powiat Makowski współpracuje z organizacjami
pozarządowymi w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz poprzez przyjęty program współpracy. W 2016 roku
współpraca z organizacji pozarządowymi odbywała się na zasadach suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności a realizowana była głównie
poprzez: utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi poprzez stronę
internetową oraz pocztę elektroniczną, informowanie organizacji o możliwości uzyskania
dotacji z budżetu powiatu makowskiego, zlecanie realizacji zadań publicznych,
organizowanie spotkań i szkoleń, bieżących konsultacji.
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Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja
każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Maków Mazowiecki, dnia 04.04.2017 r.

Elektronicznie podpisany przez Zbigniew Deptuła;
Powiat Makowski
Data: 2017.05.04 10:52:20 +02'00'

…………………………………….

Opracowała:
insp. ds. społecznych
Agnieszka Kapusta
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