RADA POWIATU W WĘGORZEWIE

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WĘGORZEWSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ZA 2021 ROK.

WĘGORZEWO, 12 kwiecień 2022
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Wprowad zenie
Rada Powiatu w Węgorzewie, Uchwałą XXIV/118/2020 z dnia 29.10.2020r przyjęła
„Program współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 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 2021 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 precyzuje
i porządkuje zasady współpracy samorządu Powiatu z organizacjami pozarządowymi,
a w praktycznym znaczeniu jest 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 samorządu Powiatu z organizacjami pozarządowymi realizowana była w formach:
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
zajmujący samodzielne stanowisko pracy tj. Pełnomocnik Starosty ds. promocji i kontaktów
zagranicznych.
Celem nadrzędnym współpracy Powiatu z III sektorem (organizacjami pozarządowymi)
w 2021r. (podobnie jak w latach ubiegłych), było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
w powiecie węgorzewskim i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, w tym:
1) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz powiatu
i rozwoju więzi lokalnych;
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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,
7) prowadzenie punktu bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz
edukacji prawnej.
I. Współpraca finansowa – Otwarte konkursy ofert, oferty złożone na realizację
zadań publicznych z własnej inicjatywy, wsparcie finansowe organizacji lub
współorganizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, opłacane składki członkowskie
Powiatu, konkursy ogłaszane przez PCPR.
Syntetyczne zestawienie form udzielonego wsparcia.
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Lp.

1.

Nazwa Podmiotu

Zarząd Powiatu
w Węgorzewie

Wysokość
przekazanych
środków ( zł)

Forma wsparcia

35 238,17

Konkursu ofert 2021 - wsparcie
wykonania zadań publicznych wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.

64 020,00

47 500,00

13 059,90

2.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Węgorzewie

Razem:

11 000,00

Konkurs ofert 2021 - zlecenie
wykonania zadania publicznego
Fundacji SURSUM CORDA w
Nowym Sączu w formie powierzenia
wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie jego realizacji w zakresie
„Prowadzenia Punktu Nieodpłatnej
Pomocy Prawnej w Powiecie
Węgorzewskim w 2021 r.”
Wsparcie finansowe wydarzeń
sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych,
w tym konkursu i Gali Mistrz Sportu , a
także zawodów szkolnych o
Mistrzostwo Powiatu Węgorzewskiego
realizowanych w ramach WarmińskoMazurskiego Szkolnego Związku
Sportowego w Olsztynie i Ludowe
Zespoły Sportowe.
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

170 818,07

1. Otwarte Konkursy Ofert 2021, ogłoszone przez Zarząd Powiatu w Węgorzewie.
Zarząd Powiatu w Węgorzewie, Uchwałą Nr 116/ 2021, z dnia 9 lutego 2021 r. ogłosił pierwszy
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu, w ramach którego do dyspozycji
organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich postawiono kwotę 42 500 zł. Informacja
o ogłoszeniu konkursu 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 9
marca 2021r. Ogółem w ramach konkursu wpłynęło 27 ofert, w tym sześć ofert kół gospodyń
wiejskich. Oferta Stowarzyszenia Miłośników Broni „Kormoran” nie przeszła oceny formalnej.
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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 26 ofert spełniło wymogi formalne
i zostały skierowane do zaopiniowania pod względem merytorycznym przez komisję konkursową.
Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła 60 396,00 zł. Środki zaplanowane w budżecie
Powiatu na 2021r wynosiły 41 500,00 zł, 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 122/2021,
z dnia 9 marca 2021 r. powołał komisję konkursową w następującym składzie:
1. Małgorzata Juchniewicz
– Sekretarz Powiatu
2. Justyna Żołnierowicz-Jewuła – Inspektor w Wydziale Finansowym
3. Barbara Dawcewicz
– Pełnomocnik Starosty ds. promocji, kontaktów
zagranicznych i sportu
4. Teresa Bryżys
– Samodzielne stanowisko ds. edukacji i promocji
zdrowia
W skład Komisji nie weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych z uwagi na to, że nie
zgłoszono żadnego kandydata. Komisja w okresie 22-26 marca 2021r. zaopiniowała wszystkie oferty
pod kątem merytorycznym wg Karty oceny merytorycznej oraz dokonała wstępnej analizy podziału
środków na realizację zadań publicznych Powiatu Węgorzewskiego w 2021 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.
Po ocenie merytorycznej ofert, jedna z nich nie otrzymała wymaganego minimum i została odrzucona
przez Komisję. Zbiorczy wynik zaopiniowanych ofert pod kątem formalnym i merytorycznym
przedstawiono Zarządowi Powiatu w Węgorzewie, który na posiedzeniu 30 marca 2021r. podjął
decyzję o podziale środków na realizację poszczególnych zadań. Ostatecznie Zarząd Powiatu przyznał
organizacjom dotacje w ogólnej kwocie 45 895,00 zł. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu ofert
2021 została podana do publicznej wiadomości 30 marca 2021r. r. na stronie
www.powiatwegorzewski.pl/Aktualności oraz w BIP, w zakładce Organizacje Pozarządowe/
Konkursy ofert. Ostatecznie w 2021 roku w ramach otwartego konkursu ofert 23 organizacje
pozarządowe zrealizowały i prawidłowo rozliczyły swoje zadania.
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie Powiatu Węgorzewskiego w 2022r. Zarząd Powiatu w Węgorzewie ogłosił
konkurs 06 października 2021 r. podejmując Uchwałę Nr 157/2021. W ramach konkursu wpłynęły
cztery oferty. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert, realizację zadania publicznego pn. „ Prowadzenie
Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Węgorzewskim w 2022 r.” powierzono Fundacji
SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu, przekazując na realizację tego zadania kwotę
64 020,00zł.
W ramach realizowanego zadania dwóch prawników, w trzech miejscach tj. UG Budry, UG Pozezdrze
i PCPR Węgorzewo świadczy porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie natomiast cały
zakres edukacji realizowany jest przez pracowników biuro Fundacji SURSUM CORDA
w
porozumieniu
z
pracownikiem
Starostwa
Powiatowego
w
Węgorzewie.

2. Współpraca z Warmińsko-Mazurskim Szkolnym Związkiem Sportowym - wsparcie
finansowe wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, w tym Mistrzostw Powiatu
Węgorzewskiego.
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Na zadania związane z realizacją wydarzeń sportowo - rekreacyjnych, w tym zawodów szkolnych
realizowanych w ramach Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie
oraz Ludowe Zespoły Sportowe, a także na organizację konkursu i uroczystej gali Mistrz Sportu,
przeznaczono kwotę 67 500,00 zł. 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). Z uwagi na koronawirusa SARS-CoV-2 niestety nie odbyły się wszystkie
zaplanowane zawody. Konkurs i gala Mistrz Sportu dedykowane były zawodnikom młodzieżowym
i dorosłym skupionym w klubach sportowych i UKS, którzy w 2020 r. osiągnęli najlepsze wyniki
w skali regionu ( I, II i III m-ce) i na zawodach wyższej rangi (krajowych, międzynarodowych).
Nagradzani byli również prezesi klubów i UKS, trenerzy, pasjonaci i działacze sportowi. Koszt
organizacji konkursu i gali Mistrz Sportu ( bez poczęstunku), łącznie z materiałami promocyjnymi
wyniósł 10 153,61 zł.

3. Wsparcie organizacji pozarządowych przez 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 2021 roku.

WNIOSKODAWCA

Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

Stowarzyszenie Osób
z Problemem
Onkologicznym

Polski Związek
Niewidomych

LICZBA
WNIOSKÓ
W

1

ZADANIE
i termin realizacji

Wycieczka dwudniowa „WęgorzewoTroki-Wilno”.
23-24 czerwca 2021 r

KWOTA
PRZYZNANA

6 300 zł

1

Organizacja „Dnia Różowej Wstążeczki
oraz zajęć ruchowych na basenie.
15.09.2021 Dzień Różowej wstążeczki,
natomiast wrzesień-październik zajęcia
na basenie.

1 500,00 zł

1

Spotkanie integracyjne – Obchody
„Dnia Białej Laski „.
15.10.2021r.

Razem

11 000,00 zł

3 200,00 zł

4. Składki na rzecz organizacji pozarządowych, których Powiat jest członkiem,
przekazane w 2021 roku.
•
•
•
•

Związek Powiatów Polskich - 4 059,90 zł
Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława”- 2 000 zł.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” - 6 000 zł
Związek Stowarzyszeń LGD9 - 1 000 zł.
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II. Inne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, których Powiat
Węgorzewski jest członkiem lub organem założycielskim.
1. Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Węgorzewskiego powołana Uchwałę Nr
XVII/74/2016. Rady Powiatu w Węgorzewie, 28 stycznia 2016 r. Radę Powiatu w Węgorzewie
w RDPP reprezentuje pani Halina Faj - Przewodnicząca Rady Powiatu i pan Andrzej Fliszkiewicz –
radny. Ponadto w RDPP są przedstawiciele jednostek powiatowych tj. PUP w Węgorzewie pani
Agnieszka Kabelis i PCPR w Węgorzewie oraz 6-ciu przedstawicieli organizacji pozarządowych:
Pani Alicja Rymszewicz- Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami
Pani Romana Waszak – KGW Piłaki Małe
Pani Katarzyna Bohun – OSP Budry
Pani Sylwia Nizioł – SKM „Dziewczyny znad Sapiny”
Pani Marzena Mokrzecka – Stowarzyszenie Perła – Promocja-Edukacja-Rozwój
Pani Wioletta Banasiewicz – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
Od 10.09.2020 r. funkcję Przewodniczącej RDPP Powiatu Węgorzewskiego, pełni pani Alicja
Rymszewicz, reprezentująca Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami, a jej zastępczynią jest pani
Romana Waszak, reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich w Piłakach Małych.
W 2021 r., w terminie od 22.09.2021r. do 05.10.2021r. konsultowano z RDPP (poprzez
podanie do publicznej wiadomości oraz przesłanie do członków RDPP) Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. W Starostwie Powiatowym w Węgorzewie
zorganizowano również 06.10.2021r. konsultacje bezpośrednie, w których uczestniczyła
przewodnicząca RDPP pani Alicja Rymszewicz oraz pani Wioletta Banasiewicz – członek RDPP.
Uwagi zebrane podczas konsultacji zostały uwzględnione w projekcie programu i przedstawione
Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.
Z członkami RDPP, 23 lipca 2021 r. konsultowano również Program w zakresie realizacji zadań
dotyczących sportu i rekreacji w Powiecie Węgorzewskim na lata 2021-2025, który członkowie
RDPP zaopiniowali pozytywnie nie wnosząc uwag. Udział w tym spotkaniu wziął m.in. pan Dawid
Potoczny – prezes Klubu Sportowego „Masuria Węgorzewo” oraz członkowie Zespołu ds.
opracowania projektu Programu. Pan Dawid potoczny poinformował
o przygotowywanym
wydarzeniu sportowym pn. „Bieg Barbarzyńcy 2021”, który docelowo będzie imprezą cykliczną.
Podczas tego spotkania dyskutowano również na temat wysokości środków przeznaczonych na
realizację zadań z zakresu sportu, organizowania cyklicznych, powiatowych imprez sportowych.
We wtorek, 30 listopada 2021 r., w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Węgorzewie zorganizowano szkolenie pt. „Organizacja efektywnych konsultacji społecznych”.
W szkoleniu tym, oprócz członków RDPP uczestniczyli również przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Węgorzewie oraz przedstawiciele urzędów gmin: Węgorzewo, Budry i Pozezdrze.
Pokryto koszt wyjazdu przedstawicieli RDPP na konferencję "Sektor Obywatelski w
Województwie Warmińsko-Mazurskim - ocena potencjału, szanse i perspektywy rozwoju", która
odbyła się 17 września 2021 r. w Olsztynie.
2. Zespół ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim ( powołany Uchwałą Zarządu
Powiatu Nr 198/2018, w dniu 07 lutego 2018 r.). Przewodniczącą Zespołu jest pani Dorota
Giczewska – Dyrektor MGOPS. Obsługę posiedzeń pod względem organizacyjnym zapewnia
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, w porozumieniu z pracownikiem Starostwa
wskazanym do obsługi Zespołu oraz Sekretarzem Zespołu. Do zadań Sekretariatu w ścisłym
porozumieniu z animatorem specjalistycznym OWES Ełk, należy w szczególności: powiadomienie
Członków Zespołu o terminie i programie posiedzeń Zespołu, ustalenie miejsca posiedzeń Zespołu,
przygotowanie protokołów oraz projektów opinii, stanowisk, wniosków w porozumieniu
z pracownikiem Starostwa wskazanym do obsługi Zespołu. Wszelka dokumentacja dotycząca prac
Zespołu jest przechowywana i archiwizowana w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.
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W 2021 roku z uwagi na koronawirusa SARS-CoV-2 oraz związane z tym ograniczenia
członkowie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim (ZES) mieli ograniczone
możliwości dot. spotkań bezpośrednich. Niemniej jednak na jednym ze spotkań omówiono Roczny
Plan Działań Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim w roku 2022”, w tym
zakres współpracy z Regionalną Platformą Rozwoju Ekonomii Społecznej, udziału członków Zespołu
ds. ES w Powiecie Węgorzewskim w spotkaniach wojewódzkich, udział w Forum Centrów Integracji
Społecznej.
Poza tym zorganizowano w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie kilka spotkań Zespołu
oraz grup roboczych, podczas których poruszono m.in. następujące tematy:
25.03.2021r. - Pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie – kierunki rozwoju, które
przedstawiła pani Joanna Pruszyńska, pełnomocnik Zarządu Fundacji Pomocy Społecznej „Nasz Dom
Węgorzewo”; działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku na terenie powiatu
węgorzewskiego.
14.04.2021r. - Spotkanie z ekspertem Krzysztofem Juścińskim - Omówienie Nowelizacji ustawy
PZP z uwzględnieniem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
23.06.2021 r. - Tematyka spotkania dotyczyła potrzeb mieszkańców powiatu z perspektywy miasta
Węgorzewo i poszczególnych gmin, w tym propozycje rozwiązań i wspólnych działań.
19.11.2021r. - Spotkanie z ekspertem panią Anną Chmielewską - dyskusja na temat możliwości
udzielania wsparcia cudzoziemcom w zakresie kompetencji właściwych poszczególnym jednostkom
(OPS, PUP, PCPR).
3. Związek Stowarzyszeń LGD9 wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie
Jeziora Mazurskie”, których Powiat Węgorzewski jest członkiem, 31 stycznia 2021 roku zakończył
realizację projektu pn. „Budynek biurowy związany z usługami turystycznymi i animacją społeczną”.
Od 1 lutego 2021 r. w obiekcie tym uruchomiono biura obu stowarzyszeń oraz salę konferencyjną
wraz zapleczem socjalnym. Od 2021 r. Stowarzyszenie LGR rozpoczęło realizację projektu pn.
„Zmiany systemowe w Twojej organizacji – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING”,
dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Termin realizacji projektu: 01.09.2021r. – 31.12.2023r.,
a jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich
działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym na terenie powiatu
węgorzewskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i ekspercką. Wartość
dofinansowania: 384 603,00 zł. Całkowita wartość projektu: 393 723,00 zł. Zadania realizowane są
przez trzech pracowników biura LGR pełniących następujące funkcje w projekcie – koordynator
projektu/ ekspert ds. prawnych i obywatelskich, doradca ds. organizacji pozarządowych oraz doradca
księgowy, który prowadzi również dla 10 organizacji księgowość. W ramach projektu wydawany jest
co miesiąc e-biuletyn zawierający bieżące informacje o zadaniach realizowanych w ramach projektu
oraz inne ważne informacje dla organizacji pozarządowych zamieszczany m.in. na stronie
www.powiatwegorzewski.pl .
4. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, od 16 grudnia 2008 r.
prowadzi Węgorzewski Fundusz Pożyczkowy ( kapitał 3 mln. zł), z którego korzystają węgorzewscy
przedsiębiorcy. Fundacja w 2021r. wypłaciła przedsiębiorcom z powiatu węgorzewskiego pożyczki
z posiadanych funduszy na kwotę 2 176 640,00 zł. Fundacja posiada również inne środki dostępne dla
przedsiębiorców, w tym z powiatu węgorzewskiego np. SPO WKP, RPO, BGK, z których korzystają
również przedsiębiorcy z powiatu węgorzewskiego.
5. Na wniosek siedmiu organizacji pozarządowych udzielono wsparcia rzeczowego w formie
przekazania materiałów promocyjnych z logo Powiatu Węgorzewskiego.
6. Na stronie Powiatu www.powiatwegorzewski.pl zamieszczano regularnie informacje dla
organizacji pozarządowych lub przesyłanych przez te organizacje i Samorząd Województwa
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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.
7. Przedstawicielom organizacji pozarządowych przez cały rok udzielano informacji związanych
z pozyskiwaniem środków w ramach ogłaszanych konkursów ofert, jak i obowiązujących zasad
rozliczania dotacji, w tym omawiano sposób wypełniania nowych wzorów ofert . Konsultacje tego
typu odbywały się głównie w formie rozmowy bezpośredniej i telefonicznej oraz drogą e-mailową.

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.
Od 2021 r. w powiecie węgorzewskim funkcjonuje 20 kół gospodyń wiejskich utworzonych
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w oparciu o ustawę z dnia 9 listopada 2018
r. o kołach gospodyń wiejskich. Koła rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń
Wiejskich. W 2021 r. cztery z nich tj. KGW Harsz ,Wesołowo, Piłaki Wielkie, Budry złożyły sześć
ofert na realizację zadań publicznych, które zostały poprawnie zrealizowane i rozliczone.
Wiele z funkcjonujących organizacji, w tym nowoutworzone koła gospodyń wiejskich wciąż
wymagają wsparcia głównie pod katem merytorycznym 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 prowadzone przez Związek Stowarzyszeń LGD9 i Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 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.
Ubiegły rok sprawił też wiele trudności organizacjom w realizacji zaplanowanych zadań
z uwagi na koronawirusa SARS-CoV-2. W porozumieniu z pracownikiem Starostwa modyfikowane
były zadania w taki sposób aby w ramach przyznanej dotacji docelowo zostały osiągnięte wskaźniki
produktu, rezultatu i oddziaływania. Nie wszystkie jednak organizacje, z którymi zawarto umowy
mogły zrealizować swe zadania. Dwie oferty zostały wycofane z realizacji zaplanowanych zadań.
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 i Zespołu ds. ES. 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, w tym RDPP oraz organizuje bezpośrednie konsultacje w Starostwie.
Biorąc pod uwagę lata ubiegłe stwierdzić należy, że zainteresowanie organizacji konsultacjami
programu jest słabe. Można więc sądzić, że organizacje nie mają uwag do programu współpracy
uchwalanego przez Samorząd Powiatu na poszczególne lata lub ogólnie słaba jest ich aktywność pod
tym kątem.
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Pozytywne efekty współpracy z organizacjami pozarządowymi wynikające z realizowanego
rocznego programu współpracy wzmacniane są współpracą 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”, WarmińskoMazurski Szkolny Związek Sportowy, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Koło w Węgorzewie,
Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami,
Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„WĘGORAPA”, Związek Ukraińców w Polsce Koło Giżycko, Stowarzyszenie Kobiet Mazurskich
„Dziewczyny znad Sapiny”.

IV. Informacje z gminy Budry, Pozezdrze i Węgorzewo, dotyczące kwotowego wsparcia
organizacji pozarządowych w 2021 roku.
• Gmina Budry
W budżecie gminy w 2021r. na współpracę z organizacjami pozarządowymi przeznaczono kwotę
ogółem 10 000 zł. Na podstawie podpisanych umów udzielono 6 dotacji na kwotę 6 000 zł.
REGRANTING
W ramach konkursu na regranting wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny
pn. Konkurs „Działaj Lokalnie 2021” . Z oferentem podpisano umowę na kwotę 4000,00 zł. W
ramach przyznanych środków dwie organizacje otrzymały dotacje na realizację zadań tj. Koło
Gospodyń Wiejskich w Piłakach Małych, projekt pn. „Promujemy Lipowe Łąki” oraz GOK Budry ,
projekt pn. „Smaki poezji polskiej”.
Inne formy wsparcia organizacji pozarządowych:
Składki na rzecz organizacji pozarządowych w 2021 wyniosły 14000,00 zł, w tym:
1. Związek Stowarzyszeń Na rzecz Rozwoju Gminy LGD 9 w Węgorzewie - 2.000,00 zł
2. Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w Węgorzewie
- 12.000,00 zł
• Gmina Pozezdrze
W budżecie gminy w 2021r. na współpracę z organizacjami pozarządowymi przeznaczono kwotę
ogółem 18 000,00 zł. W ramach konkursu wpłynęły dwie oferty tj.
1) „Zorganizowanie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania w szczególności dla
dzieci i młodzieży” – I Sportowy Festyn Rodzinny – uczymy się żyć zdrowo” Koło
Gospodyń Wiejskich w Harszu, kwota 1525,00.
2) „Zorganizowanie zajęć wakacyjnych rozwijających zainteresowania w formie kolonii lub
półkolonii z elementami profilaktyki uzależnień – wybrano ofertę Uczniowskiego Klubu
Sportowego, przy Szkole Podstawowej w Pozezdrzu, kwota na realizację zadania 12.000,00zł.
REGRANTING
Operatorem dotacji w ramach regrantingu zostało Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny
w Gołdapi, z którym zawarto umowę na realizację zadania pn. „ Konkurs „Działaj Lokalnie
2021”- kwota 4000,00 zł. W wyniku ogłoszonego konkursu przyznano dotację z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na zadanie pn. „Zorganizowanie i
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień” dla
Stowarzyszenia Aktywni Rodzice, w kwocie 3000,00zł.
W ramach własnej inicjatywy 19a wnioski złożyły dwie organizacje tj.:
1. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne NDM w Pozezdrzu, na realizację zadania warsztaty
techniczne dla dzieci pn. „FACHMAN” , przyznana kwota 900,00zł.
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Harszu, na realizację zadania warsztaty rękodzielnicze pn.
„Kreatywna wieś – warsztaty z makramy”, przyznana kwota 575,00 zł.
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Inne formy wsparcia w 2021 r.
Składki na rzecz organizacji pozarządowych w 2021 wyniosły 48 903,96 zł, w tym::
3. Związek Stowarzyszeń Na rzecz Rozwoju Gminy LGD 9 w Węgorzewie - 2.000,00 zł
4. Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w Węgorzewie
- 12.000,00 zł
5. Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w Mikołajkach
- 36.901,96 zł
• Miasto i Gmina Węgorzewo
Samorząd Gminy Węgorzewo w 2021 r. przekazał organizacjom pozarządowym dotacje na realizację
zadań publicznych w kwocie ogółem 145 789,00 zł.
W ramach otwartych konkursów ofert organizacje złożyły 25 ofert z tego wycofała się jedna
organizacja. Kwota przyznanych dotacji wyniosła 126 319,00 zł.
W ramach wsparcia realizacji zadań z pominięciem konkursu ofert ( art. 19a) wpłynęły 4 oferty,
zrealizowane zostały 4 zadania na kwotę 19 470,00 zł.
Środki na sport zostały przydzielane na podstawie Uchwały Nr IX/67/19 z dnia 29 maja 2019r.,
otrzymały 4 organizacje pozarządowe o profilu sportowym – kwota dotacji wyniosła 160 000,00 zł.
Inne formy wsparcia organizacji pozarządowych:
Składki na rzecz organizacji pozarządowych w 2021 wyniosły łącznie 144 786,85 zł, w tym :
1. Stowarzyszenie „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” składka podstawowa - 39 081,92 zł,
składka dodatkowa - 37 934,08 zł.
2. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich składka członkowska - 10 275,85 zł
3. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami składka członkowska - 15 944,25
zł.
4. Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior
Mazurskich (LGD9) składka członkowska - 2 000,00 zł
5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” składka członkowska 12 000, 00 zł.
6. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich składka członkowska - 15 809,00 zł.
7. Assosiazione Cittaslow International składka członkowska - 11741,75 zł.

Podsumowanie
Sprawozdanie z realizacji „Program Współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” jest
dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządów powiatu węgorzewskiego
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.
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Opracowała:
Barbara Dawcewicz
Pełnomocnik Starosty ds. promocji
i współpracy zagranicznej.
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