RADA POWIATU W WĘGORZEWIE
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Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WĘGORZEWSKIEGO
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ZA 2017 ROK.

WĘGORZEWO, kwiecień 2018
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Wprowadzenie

Rada Powiatu w Węgorzewie Uchwałą Nr XL/178/20 z dnia 30 listopada 2017 r.
Przyjęła „Program współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, zwany dalej Programem.
Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 4 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, o których mowa w art. 3 ust. 3.
Program na 2017 rok był opracowany w oparciu o doświadczenia z lat ubiegłych, aktualne
potrzeby i priorytety Powiatu w zakresie realizowanych zadań publicznych, a także w oparciu
o informacje wynikające ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program precyzował
i porządkował zasady współpracy samorządu Powiatu z organizacjami pozarządowymi,
a w praktycznym znaczeniu był jednym z kryteriów oceny ofert (pod kątem ich zbieżności z celami
i zadaniami Powiatu) podmiotów ubiegających się o dotację na wsparcie realizacji zadań wskazanych
w ofertach.
Współpraca
w formach:

samorządu

Powiatu

z

organizacjami

pozarządowymi

realizowana

była

1) finansowej, poprzez wspieranie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie jego realizacji oraz powierzenie realizacji zadania publicznego wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
2) pozafinansowej, która w szczególności polegała na:
a. wymianie informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów
i potrzeb mieszkańców powiatu,
b. wzmacnianiu merytorycznym organizacji pozarządowych poprzez współorganizowanie
szkoleń, spotkań i seminariów,
c. tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym,
d. zawieraniu porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów,
e. konsultowaniu projektów opracowywanych przez organizacje pozarządowe,
f. podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego,
g. przekazywaniu informacji o dostępnych źródłach finansowania projektów, szkoleniach
i konferencjach oraz bezpłatnych kursach i poradach dla organizacji pozarządowych ,
h. udostępnianiu pomieszczeń biurowych oraz sali konferencyjnej na zebrania, szkolenia,
warsztaty i konferencje.
Program realizowany był we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności. Za realizację programu oraz kontakty z organizacjami odpowiedzialny był pracownik
zajmującego samodzielne stanowisko pracy tj. Pełnomocnik Starosty ds. promocji i kontaktów
zagranicznych.

Celem nadrzędnym współpracy Powiatu z III sektorem w 2017 r.( podobnie jak w latach
ubiegłych), było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w powiecie węgorzewskim
i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, w tym:
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1) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz powiatu
i rozwoju więzi lokalnych;
2) umacnianie w świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz jej tradycję;
3) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych, w tym Wolontariatu;
4) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców powiatu,
5) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,
6) promowanie i wspieranie działań w zakresie ekonomii społecznej.
I. Współpraca finansowa – otwarte konkursy ofert, oferty złożone z własnej inicjatywy,
organizacja lub współorganizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, opłacone składki członkowskie
Powiatu, konkursy ogłaszane przez PCPR.
Lp.

1.

Nazwa Podmiotu

Zarząd Powiatu
w Węgorzewie

Wysokość
przekazanych
środków ( zł)
41 326,79

Wsparcie wykonania zadań
publicznych wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich
realizacji w ramach Konkursu ofert
2017.

60 725,88

Zlecenie wykonania zadania
publicznego w formie powierzenia wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie
jego realizacji w zakresie
„Prowadzenia Punktu Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej w Powiecie
Węgorzewskim w 2017 r.”

33 305,00

22 269,74

2.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

Razem:

Forma wsparcia

10 214,00 zł

Wsparcie finansowe organizacji
wydarzeń sportowo-rekreacyjnych oraz
kulturalnych, w tym mistrzostw
powiatu realizowanych w ramach WM
SZS oraz Gali „Mistrz Sportu 2017”.
Składki na rzecz organizacji
pozarządowych, których Powiat jest
członkiem.
Dofinansowania zadań ze środków
PFRON , w tym na rehabilitację
zawodową i społeczną oraz
zatrudnienie osób niepełnosprawnych

167 841,41
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1. Otwarte Konkursy Ofert 2017, ogłoszone przez Zarząd Powiatu w Węgorzewie.
Zarząd Powiatu w Węgorzewie Uchwałą Nr 132/2017 z 15 lutego 2017 r. ogłosił pierwszy otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu, w ramach którego do dyspozycji organizacji
pozarządowych postawiono kwotę 42 000 zł. Informacja o ogłoszeniu konkursu 17.02.2017r. została
zamieszczona w na stronie internetowej Powiatu w BIP, w zakładce Ogłoszenia oraz Aktualności, na
tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, a także rozesłana drogą mailową do
organizacji pozarządowych. Termin składania ofert wyznaczono do 14 marca 2017r. Ogółem
w ramach konkursu wpłynęły 22 oferty. Analizy ofert pod kątem formalnym dokonał pracownik na
stanowisku Pełnomocnika Starosty ds. promocji i kontaktów zagranicznych, natomiast merytorycznie
zaopiniowała oferty komisja konkursowa. W wyniku analizy formalnej stwierdzono, że 19 ofert
spełniło wymogi formalne i zostały skierowane do zaopiniowania pod względem merytorycznym
przez komisję konkursową. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 51 829 zł. Środki
zaplanowane w budżecie Powiatu na 2017r wyniosły 41 500,00 zł ( tj. 80 % w stosunku do
zapotrzebowania), w tym 20 000,00 na zadania publiczne w zakresie kultury i 20 000,00 w zakresie
sportu i rekreacji oraz 1 500 zł w zakresie edukacji ekologicznej.
Do zaopiniowania ofert pod kątem merytorycznym Zarząd Powiatu, Uchwałą Nr 140/2017 z 21
marca 2017r. powołał Komisję konkursową w składzie:
1. Barbara Dawcewicz - Przedstawiciel Zarządu Powiatu
2. Anna Czapska
- Przedstawiciel Zarządu Powiatu
3. Lidia Czerniewicz - Przedstawiciel Zarządu Powiatu
W skład Komisji nie weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych z uwagi na to, że nie
zgłoszono żadnego kandydata. Funkcję przewodniczącej komisji konkursowej pełniła pani Lidia
Czerniewicz. Komisja w okresie 21.03.2017 do 06.04.2017r. zaopiniowała 19 ofert pod kątem
merytorycznym wg Karty oceny merytorycznej oraz dokonała wstępnej analizy podziału środków
na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2017 r. Przed przystąpieniem do
opiniowania ofert wszyscy członkowie Komisji złożyli Oświadczenia o braku jakichkolwiek
powiązań z oferentami ubiegającymi się o dotację na realizację zadań publicznych Powiatu.
Zbiorczy wynik zaopiniowanych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym przedstawiono
Zarządowi Powiatu w Węgorzewie, który
na posiedzeniu
11.04.2017 r. podjął decyzję
o podziale środków na realizację poszczególnych zadań. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu ofert
2017
została
podana
do
publicznej
wiadomości
11.04.2017
r.
na
stronie
www.powiatwegorzewski.pl/Aktualności oraz w BIP , w zakładce Organizacje Pozarządowe/
Konkursy ofert. W 2017 roku w ramach otwartego konkursu ofert podpisano 19 umów
z organizacjami pozarządowymi. Wszystkie zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
W 2017 r., w oparciu o par. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003
roku (Dz.U.2016. 239 ze zmianami) nie wpłynęła żadna oferta uproszczona.

3. W ramach powierzenia realizacji zadania publicznego Zarząd Powiatu w Węgorzewie, po
rozstrzygnięciu konkursu ofert, na posiedzeniu 14 grudnia 2017 roku przyznał Fundacji „TOGATUS
PRO BONO” z siedzibą w Olsztynie, dotację w wysokości 60 725,88 zł na realizację zadania
pn. „ Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Węgorzewskim w 2018 r.”.

4. Wsparcie finansowe wydarzeń sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych , w tym
Mistrzostw Powiatu Węgorzewskiego realizowanych w ramach WarmińskoMazurskiego Szkolnego Związku Sportowego.
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Na zadania związane z realizacją zawodów sportowych wg kalendarza Warmińsko-Mazurskiego
Szkolnego Związku Sportowego (WM SZS) przeznaczono 33 305,00 zł., w tym na organizację
konkursu i uroczystej gali „Mistrz Sportu 2017” przeznaczono kwotę 5 805,00 zł. Konkurs
„Sportowiec Roku” dedykowany był najlepszym zawodnikom młodzieżowym i dorosłym skupionym
w klubach sportowych i UKSach, którzy osiągają najlepsze wyniki w skali regionu ( I, II i III m-ce)
i w zawodach wyższej rangi (krajowych, międzynarodowych). Nagradzani są również prezesi klubów
i UKS, trenerzy i działacze nie zrzeszeni. W ramach współpracy z WM SZS organizowane były
zawody na poziomie powiatowym i regionalnym, w których udział brali członkowie i zawodnicy
z uczniowskich klubów sportowych (UKS). W ciągu ostatnich dwóch lat wzrosło również
zainteresowanie organizacji o profilu sportowym
pozyskiwaniem środków na organizację
przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym min. w ramach konkursów ogłaszanych przez
lokalne samorządy, w tym Powiat Węgorzewski.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie - Dofinansowanie organizacji
pozarządowych w powiecie węgorzewskim na podstawie art. 35a ust 1. pkt 7 lit. b ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w 2017 roku.
WNIOSKODAWCA

LICZBA
WNIOSKÓW

Polski Związek
Niewidomych

1

Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

1

Stowarzyszenie Osób
z Problemem
Onkologicznym

1

ZADANIE

Spotkanie integracyjne z okazji
święta niewidomych „Dzień Białej
Laski” oraz pokaz sprzętu
komputerowego i urządzeń
brajlowskich
Jednodniowa wycieczka
„zwiedzanie Aquaparku –
uczestnictwo w grach sportowych,
zwiedzanie Osady Galindów,
zwiedzanie Muzeum
Gałczyńskiego w Praniu,
zwiedzanie Instytutu Zoologii PAN
w Popielnie, Komturia – Woźnice –
uczestnictwo w pokazach walk
rycerskich”

KWOTA
PRZYZNANA

1 500,00 zł

5 514,00 zł

Obchody „Dnia Różowej Wstążki”
oraz zajęcia ruchowe w basenie

3 200,00 zł

Razem

10 214,00 zł

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
PCPR w Węgorzewie zorganizował w 2017 roku obchody Dni Rodziny – festyn rodzinny dla rodzin
zastępczych i ich otoczenia. Kwota przeznaczona na organizację festynu – 3000,00 zł.
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6. Składki na rzecz organizacji, których Powiat jest członkiem przekazane w 2017 r.:






Związek Powiatów Polskich - 3 266,06 zł
Związek Stowarzyszeń LGD9 - 1 000 zł
Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława”- 2 000 zł.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” - 4 000 zł
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - 14 003,68 zł

II. Inne formy wsparcia organizacji pozarządowych 2017r.
1. Celem wsparcia funkcjonujących organizacji pozarządowych oraz celem konsultowania aktów
prawa miejscowego w 2016 r. Zarząd Powiatu powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego
(RDPP). RDPP składa się z 10 członków, w tym: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu
w Węgorzewie, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu i sześciu przedstawicieli organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U z 2016,poz.239) prowadzących
działalność na terenie powiatu węgorzewskiego. Funkcję przewodniczącego RDPP do 26.09.2017r.
pełnił pan Andrzej Kolasa. Po złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji działalności RDPP kieruje pani
Bożena Cudowska Wiceprzewodnicząca.
2. W 2017 roku Powiat jako partner uczestniczył w realizacji projektu dofinansowanego
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) pn. Centrum Animacji Społecznej LGD9 ( czas realizacji
01.05.2017 do 31.12.2017 ) „Centrum Animacji Społecznej – kontynuacja” prowadziło min.
bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i animatorów
życia społecznego, w tym sołtysów, wspierało pod kątem merytorycznym i praktycznym w terenie
zakładanie nowych stowarzyszeń, prowadziło bezpłatnie księgowość 10 stowarzyszeniom, promowało
na stronie www.caswegorzewo.pl tzw. „dobre praktyki”. Projekt został zakończony i rozliczony
w grudniu 2017 r. Obecnie w ramach utrzymania trwałości projektu pomoc organizacjom świadczą
dwie Wolontariuszki zatrudnione w LGD9.
3. W ramach współpracy Powiatu z Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej
w Gołdapi funkcjonuje Węgorzewski Fundusz Pożyczkowy, którego kapitał wynosi 3 mln. zł. Środki
tego funduszu są dostępne wyłącznie dla przedsiębiorców z powiatu węgorzewskiego. Fundacja od
powstania funduszu do grudnia 2017 r. wypłaciła łącznie 56 pożyczek na sumę 4 933 566,00 zł.
Fundacja posiada również inne środki dostępne dla przedsiębiorców, w tym z powiatu
węgorzewskiego np. SPO WKP, RPO, BGK. Fundacja w 2017 r. dla przedsiębiorców z powiatu
węgorzewskiego wypłaciła 10 pożyczek, na kwotę 1 454 000 zł, w tym z Węgorzewskiego Funduszu
Pożyczkowego wypłacono dwie pożyczki na kwotę 220 000 zł. Wysokość minimalnej pożyczki
wyniosła 44 000 zł, średnia wysokość wypłaconych pożyczek wynosi 145 400 zł.
4. Na wniosek organizacji bezpłatnie udostępniano
pomieszczenia ( sala konferencyjna,
pomieszczenia biurowe w Starostwie i w PCPR) na organizację spotkań, szkoleń, warsztatów oraz
funkcjonowanie stowarzyszeń.
5. Na wniosek organizacji (20) udzielono wsparcia rzeczowego w formie przekazania materiałów
promocyjnych z logo Powiatu Węgorzewskiego.
6. Na stronie Powiatu www.powiatwegorzewski.pl
umieszczano regularnie informacje dla
organizacji pozarządowych lub przesyłanych przez te organizacje i Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w celu ich upublicznienia. Informacje te dotyczyły takich działań jak:
organizacja bezpłatnych szkoleń, propozycje udziału w konferencjach i seminariach, ogłoszenia
o konkursach, możliwości zdobycia środków zewnętrznych na realizację projektów.
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7. Przedstawicielom organizacji pozarządowych przez cały rok udzielano informacji związanych
z pozyskiwaniem środków w ramach ogłaszanych konkursów ofert, jak i obowiązujących zasad
rozliczania dotacji. Konsultacje tego typu odbywały się głównie w formie rozmowy bezpośredniej
i telefonicznej oraz drogą e-mailową.
8. Z inicjatywy ESWiP, którego reprezentantem na terenie powiatu węgorzewskiego jest pani Marta
Florkowska, w 2017 r. zorganizowano cykl spotkań z członkami organizacji pozarządowych oraz
przedstawicielami instytucji rynku pracy z powiatu węgorzewskiego celem powołania Zespołu
ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim (ZES). Mając na uwadze Krajowy Program
Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) oraz Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
Warmii i Mazur 2015-2020, Zarządu Powiatu w Węgorzewie, 07 lutego 2018 r podjął Uchwałą
nr 198/2018 o powołaniu Zespołu. W jego skład weszli przedstawiciele sektora pozarządowego,
gospodarczego i publicznego, łącznie 16 podmiotów.
Głównym zadaniem ZES będzie min. utworzenie i monitorowanie wdrażania „Programu Rozwoju
Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim”; opracowanie ścieżki wsparcia dla potencjalnych
i istniejących podmiotów ekonomii społecznej; opracowanie propozycji rozwiązań finansowych
w zakresie systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej; identyfikowanie rozwiązań systemowych
w powiecie w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i pomoc w ich adaptowaniu; inicjowanie działań
wspierających podmioty ekonomii społecznej; promowanie i wspieranie działań podejmowanych
w obszarze ekonomii społecznej; współudział w tworzeniu dokumentów strategicznych dotyczących
ekonomii społecznej.

III. Wnioski wynikające z realizacji programu współpracy.
Realizacja Programu przyczyniła się do nadania większego znaczenia i rozmachu
inicjatywom obywatelskim realizowanym z udziałem sektora pozarządowego, tworząc warunki dla
rozwoju społeczeństwa demokratycznego i budowania dialogu obywatelskiego. W rezultacie tych
działań poziom zadań publicznych realizowanych przez te grupy społeczne w ramach składanych
ofert i otrzymanych dotacji jest wyższy i na coraz lepszym poziomie, generując tzw. wartość dodaną.
Wiele z funkcjonujących organizacji wciąż wymaga wsparcia pod katem merytorycznym
głównie ale też finansowym. Należy stwierdzić, że nie wszystkie organizacje zachowują obowiązujące
terminy dotyczące składania sprawozdań po zakończeniu realizacji zadania i wymagają w tym
zakresie odpowiedniego wsparcia. Niektóre z nich mają też problem z udokumentowaniem wkładu
osobowego lub rzeczowego i wymagają indywidualnego wsparcia w tym zakresie. Pracownik
Starostwa, odpowiedzialny min. za współpracę z organizacjami pozarządowymi udziela na bieżąco
doradztwa i wspiera organizacje na etapie składania wniosków konsultując z nimi projekty ofert.
Również działania edukacyjne Centrum Animacji Społecznej LGD9, którego Powiat był partnerem,
doprowadziły do wzrostu zainteresowania organizacji pozarządowych aplikowaniem o środki
w ramach ogłaszanych przez lokalne samorządy konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
Poprawiła się również jakość składanych wniosków. Nastąpił również wzrost kompetencji członków
organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych np. z FIO Warmia
Mazury Lokalnie.
Przy opracowywaniu programu na dany rok, w tym w odniesieniu do procedur
i obszarów wsparcia i bieżących potrzeb, Zarząd Powiatu wziął pod uwagę opinię członków komisji
konkursowej oraz opinię RDPP. W celu skonsultowania programu współpracy na dany rok
zamieszcza się go na stronie Powiatu w zakładce Aktualności, w BIP /Organizacje Pozarządowe,
zawiesza na tablicy ogłoszeń w Starostwie, rozsyła program drogą mailową do organizacji
pozarządowych oraz
organizuje spotkania w Starostwie. Jednakże stwierdzić należy, że
zainteresowanie organizacji konsultacjami programu jest zbyt małe. W 2017 roku nie wniesiono
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żadnych uwag do programu. Na prawie 90 organizacji funkcjonujących w powiecie, zaledwie
kilkanaście jest aktywnych, i zgłaszających swoje ewentualne uwagi do programu ( wnioski z kilku
poprzednich lat). Można więc sądzić, że organizacje nie mają uwag do programu współpracy
uchwalanego przez Samorząd Powiatu na poszczególne lata lub jest słaba aktywność organizacji pod
tym kątem, spowodowana brakiem poczucia sprawczości.
Pozytywne efekty zadań realizowanych w ramach rocznego programu współpracy wynikają
również z kontynuacji współpracy Powiatu ( również samorządów gmin) z silnymi pod względem
merytorycznym i finansowym organizacjami, które pozyskują znaczne kwoty z funduszy krajowych
i zagranicznych, a z którymi Samorząd Powiatu Węgorzewskiego od wielu lat realizuje wspólne
zadania w ważnych sferach życia społecznego. Do takich organizacji zalicza się: Związek
Stowarzyszeń LGD9, Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Warmińsko-Mazurski
Szkolny Związek Sportowy, Stowarzyszenie „Czeremosz”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Związek Ukraińców w Polsce Koło Giżycko, Stowarzyszenie Kobiet Mazurskich „Dziewczyny znad
Sapiny”, Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „WĘGORAPA”.

Informacja dodatkowa z gminy Budry, Pozezdrze i Węgorzewo, dotycząca kwotowego
wsparcia organizacji pozarządowych w 2017 roku oraz środków zaplanowanych na
2018 rok.
Lp.

1.

Nazwa Samorządu

Gmina Budry

Kwota środków
przekazanych
organizacjom
pozarządowym.
w 2017r. w zł.
W 2017 r ogłoszono 2
konkursy, kwota
wnioskowanych dotacji

Kwota środków
zaplanowana na 2018
rok
w zł.
10 000 ,00
w tym 2 000,00

11 050 ,00

na zadania dot.
W 2017 r. zawarto 7 umów
sportu/kultury/promocji
i udzielono dotacji na
kwotę 10 000,00.
2.
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Gmina Pozezdrze

Gmina Węgorzewo

W 2017 r. kwota
zaplanowanych środków
wyniosła 16.000,00
ogłoszono 4 konkursy, w
tym jeden nie został
rozstrzygnięty z powodu
braku ofert, kwota
wnioskowanych dotacji
wyniosła 9.000,00, w
wyniku ww. konkursów
zawarto 3 umowy i
udzielono dotacji na kwotę
9.000,00 . Przyznano
dodatkowo 1.000, na podst.
art. 19a.
W 2017 r ogłoszono 4
konkursów, kwota
wnioskowanych dotacji
439 596 zł
W 2017 r. zawarto 37
umów i udzielono dotacji
na kwotę 227 822 zł.

22.000,00
w tym
7.000,00
na zadania dot.
sportu/kultury/sportu

302 000 zł
w tym
na zadania dot.
Sportu -150 000 zł z
ust. o pożytku
publicznym – 152 000
zł
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Podsumowanie
Sprawozdanie z realizacji „Program Współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” jest
dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a współpraca ta
odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.

Opracowała:
Barbara Dawcewicz
Pełnomocnik Starosty ds. promocji
i współpracy zagranicznej.
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