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WPROWADZENIE 

 
 

Roczny program współpracy powiatu ostródzkiego z  organizacjami  pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został uchwalony 

30 października 2017 roku Uchwałą Rady Powiatu w Ostródzie Nr XXXI/224/2017 oraz 

uchwałą zmieniającą Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 marca 2018 roku Nr 

XXXVI/274/2018 . Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 450 z późn. zm.). 

Roczny Program współpracy został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego w terminie od 6 

października 2017 r. do 20 października 2017 r. oraz ponownie w związku z uchwałą 

zmieniającą od 9 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z 

projektem Rocznego Programu Współpracy zostało umieszczone na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ostródzkiego: www.bip.powiat.ostroda.pl, na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat.ostroda.pl oraz na tablicy informacyjnej 

Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość 

przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną oraz tradycyjną. w wyznaczonym 

terminie przeprowadzenia konsultacji   nie   zgłoszono   żadnych   uwag,    opinii    i    wniosków    

do przedstawionego do konsultacji projektu. 

Niniejsze sprawozdanie jest jednym z elementów realizacji polityki współpracy 

powiatowych władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zmierzającej do zapewnienia jak najlepszych, 

efektywnych warunków działania tych organizacji na terenie Powiatu Ostródzkiego. 

http://www.bip.powiat.ostroda.pl/
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I. KONKURSY OFERT 

- Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłosił 3 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 

w roku 2017 (w tym 3 konkurs na „Prowadzenie w 2018 roku dwóch punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego”). 

- Do spraw związanych z oceną ofert powołane zostały 3 Komisje Konkursowe: 

 
 

1. Uchwała Nr 77/248/2016 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 26 października 2016 r. 

Skład Komisji : 

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych w osobach: 

a) Magdalena Klukowska, 

b) Anna Gazda. 

2) przedstawiciele Powiatu Ostródzkiego w osobach: 

a) Monika Matusiak, 

b) Adriana Faraś- Bąk, 

c) Wojciech Paliński. 

 

2. Uchwała Nr 95/292/2017 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 31 marca 2017 r. 

Skład Komisji: 

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych w osobach: 

a) Magdalena Klukowska, 

b) Anna Gazda. 

2) przedstawiciele Zarządu Powiatu w osobach: 

a) Beata Stefańska, 

b) Adriana Faraś-Bąk, 

c) Wojciech Paliński. 

 

3. Uchwała Nr 115/355/2017 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 27 października 2017 r. 

Skład Komisji: 

1) przedstawiciele organizacji pozarządowych w osobach: 

a) Magdalena Klukowska, 

b) Anna Gazda. 

2) przedstawiciele Powiatu Ostródzkiego w osobach: 

a) Adriana Faraś-Bąk, 

b) Joanna Kwiatkowska, 

c) Wojciech Paliński. 
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KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH w 2017 r. 

 
Otwarty Konkurs ofert nr 3 

Zadanie: Prowadzenie w 2017 roku dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla 

mieszkańców Powiatu Ostródzkiego. 

 

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert nr 3 
 

 
 

Nazwa Oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota 

dotacji (w zł) 

 
Zaborskie Towarzystwo 

Naukowe 

 
„Prowadzenie w 2017 roku 

dwóch punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej dla 

mieszkańców Powiatu 

Ostródzkiego” 

 
121.452,00 

 

Otwarty Konkurs ofert nr 1 

Konkurs obejmował zakresem zadania: 

1. Wsparcie budowy sektora pozarządowego w powiecie ostródzkim. 

2. Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji. 

3. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu. 

4. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. 

5. Profilaktyka i promocja zdrowia. 

6. Promocja honorowego krwiodawstwa. 

7. Wsparcie osób niepełnosprawnych. 

8. Propagowanie postaw patriotycznych. 

9. Działalność na rzecz kultury i sztuki. 

10. Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport. 

11. Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

12. Zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu ostródzkiego. 

13. Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym. 

14. Rozwój turystyki w powiecie ostródzkim. 

15. Ekologia i ochrona zwierząt. 

16. Aktywizacja osób w wieku emerytalnym. 
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Wyniki Otwartego Konkursu Ofert nr 1  
 

 
 

Nr 

zadania 

 
 
 
Nazwa Oferenta 

 
 

 
Nazwa zadania 

Wysokość 

środków 

przeznaczonych 

na realizacje 

zadania (w zł) 

 

Przyznana 

kwota dotacji 

(w zł) 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły Podstawowej “Nasze 

Dzieci” 

Wsparcie budowy sektora 

pozarządowego 

w powiecie ostródzkim 

 

2.000,00 

 

2.000,00 

2. Fundacja Centrum Rozwoju 

Rodziny “PROGRESJA” 

Dofinansowanie wkładu 

własnego dla organizacji 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

3. Brak ofert Działalność na rzecz 

promocji i organizacji 

wolontariatu 

 

2.000,00 

 

0,00 

4. Warmińsko-Mazurski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

Wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

5. 
Warmińsko-Mazurski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

 

Profilaktyka  promocja 

zdrowia 

 

 

5.000,00 

 

 

5.000,00 

6. Oddział Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

Promocja honorowego 

krwiodawstwa 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

7. 
Stowarzyszenie Na Rzecz 

Wspomagania Rozwoju Osób 

Niepełnosprawnych AMICUS 

Wsparcie osób 

niepełnosprawnych 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

8. 
Warmińsko-Mazurskie 

Stowarzyszenie Pomocy 

Dziecku i Rodzinie 

w Szymonowie 

Propagowanie postaw 

patriotycznych 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

9. 
Klub Plastyka Amatora 

Działalność na rzecz 

kultury i sztuki 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

10. Uczniowski Klub Sportowy 

Ostródzki Klub Kyokushin 

Karate 

Wszechstronny rozwój 

dzieci poprzez sport 

 

5.000,00 

 

5.000,00 
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11. Stowarzyszenie Na Rzecz 

Wspomagania Rozwoju Osób 

Niepełnosprawnych „Amicus” 

Wyrównywanie szans 

osób zagrożonym 

wykluczeniem 

społecznym 

 

 

3.000,00 

 

 

3.000,00 

12.  

Stowarzyszenie “Wieś 

Jabłkowych Smaków” 

Zwiększenie aktywności 

mieszkańców powiatu 

ostródzkiego 

 

3.000,00 

 

3.000,00 

13. Stowarzyszenie 

Zachodniomazurski a Lokalna 

Organizacja 

Turystyczna 

Prowadzenie Centrum 

Informacji Turystycznej 

(CIT) o zasięgu 

powiatowym 

 

25.000,00 

 

25.000,00 

14. Brak ofert Rozwój turystyki 

w powiecie 

ostródzkim 

 

2.000,00 

 

0,00 

15. Brak ofert Ekologia i ochrona 

zwierząt 

2.000,00 0,00 

16. 
Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturowe „Mozaika” 

Aktywizacja osób 

w wieku emerytalnym 

3.000,00 3.000,00 

  Razem :  69.000,00 

 

 

Otwarty Konkurs ofert nr 2 
 
 

Numer 

zadania 

Nazwa zadania Formy i cele realizacji zadania Wysokość środków 

przeznaczonych na 

realizacje zadania  

(w zł) 

1. Działalność 

na rzecz 

promocji 

i organizacji 

wolontariatu 

Zadanie skierowane jest do organizacji 

współpracujących z młodzieżą m.in. w zakresie 

promowania wolontariatu i postaw obywatelskich. 

Celem zadania jest zachęcanie młodzieży do 

rozwijania swoich kompetencji interpersonalnych 

poprzez wolontariat, dzięki czemu nabywają 

doświadczenie i kompetencje pożądane na rynku 

pracy. Zadanie musi być oparte na działaniach, które 

zwiększają świadomość młodzieży na temat korzyści 

płynących z wolontariatu; popularyzację nowego 

postrzegania wolontariatu w kontekście zdobywania 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy; informuje 

młodzież na temat uczestnictwa i korzyściach 

wolontariatu międzynarodowego.  

 
 

2.000,00 
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2. Rozwój 

turystyki 

w powiecie 

ostródzkim 

Celem zadania jest popularyzacja walorów 

turystycznych Powiatu Ostródzkiego, poznanie 

regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, 

zabytków, kultury i historii. Zadanie to może być 

realizowane poprzez: organizację wycieczek, 

konferencji, prelekcji, konkursów dla mieszkańców 

Powiatu Ostródzkiego. 

 
 

4.000,00 

3. Ekologia 

i ochrona 

zdrowia 

Celem zadania jest uświadomienie adresatom 

Powiatu Ostródzkiego, jakie szkody i katastrofy 

ekologiczne wyrządził człowiek naturze. 

Uwrażliwienie ludzi na los zwierząt oraz 

zmotywowanie ich do aktywnego podjęcia działań na 

rzecz zwierząt oraz ekologii. Zadanie może być 

realizowane poprzez: 

- organizację wykładów, seminariów, warsztatów, 

różnorodnych form zajęć zachęcających do 

aktywnego trybu życia wśród osób w wieku 

emerytalnym, 

- zajęcia usprawniająco-rehabiliatacyjne, 

- nordic-walking, gry i zabawy w plenerze lub inne 

zajęcia rekreayjne. 

 
 

 
2.000,00 

 

 

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert nr 2 

 

 

Nr 

zadania 

 
 
 
Nazwa Oferenta 

 
 
 
Nazwa zadania 

Wysokość środków 

przeznaczonych na 

realizacje 

zadania (w zł) 

 

Przyznana kwota 

dotacji (w zł) 

 

1. 

Stowarzyszenie Ślad 

Obywatelski 

Działalność na rzecz 

promocji i organizacji 

wolontariatu 

 

2.000,00 

 

2.000,00 

 

2. 

Fundacja Grunwald Rozwój turystyki 

w Powiecie 

Ostródzkim 

4.000,00 

 

4.000,00 

3. Stowarzyszenie Na Rzecz 

Wspomagania Rozwoju 

Osób Niepełnosprawnych 

Amicus 

Ekologia i ochrona 

zwierząt 

 

2.000,00 

 

2.000,00 

   Razem: 8.000,00 

 
W ramach 3 ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (w tym 1 

ogłoszony 26.10.2016 r. na zadanie publiczne pn. „Prowadzenie w 2017 roku dwóch punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego”  wpłynęły łącznie 32 

oferty. Sporządzono 17 umów na łączną kwotę 198.452,00 zł. 

 
II. Inne dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 
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III. Wspólne działania 

-  II Kiermasz Świąteczny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego 

II Kiermasz Świąteczny Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego odbył się 08.12.2017 

r. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. Organizacje Pozarządowe eksponowały 

swoje rękodziełom.in. obrazy, maskotki, kartki świąteczne, świeczniki, bombki wykonane 

metodą decoupage oraz wiele innych. Zostały również zorganizowane warsztaty rękodzieła, 

gdzie uczono jak robić: kartki świąteczne i kule z tiulu. Czas umilił chór „Collegium vocale” z 

Liceum Ogólnokształcącego Nr i im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie oraz „Złota Jesień” ze 

Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Ostródzie. Dochód ze sprzedaży został 

przeznaczony na cele statutowe organizacji. 

 
- Targi TOPPO  

Targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego odbyły się 3 czerwca 2017 r. na 

Rynku w Dąbrównie w godz. 12:00-15:00. Organizatorem 11 edycji Targów było 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”, które odbyły się 

pod patronatem:                         

- Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego (ROPPO),                

- Starostwa Powiatowego w Ostródzie,                       

- Wójta Gminy Dąbrówno Piotra Zwalińskiego.          

Podczas Targów prowadzone były występy artystyczne, odbywały się warsztaty m.in. 

malowania na kamieniach, plecenia wianków i wikliny, pokazy kulinarne. Przeprowadzony 

został konkurs na atrakcyjniejsze stoisko. Nagrodę w postaci vouchera na kwotę 400,00 zł 

zdobyło Stowarzyszenie „Wieś Jabłkowych Smaków” ze Starych Jabłonek. Mieszkańcy i osoby 

odwiedzające stoiska podczas targów mogli degustować darmową grochówkę, a najmłodsi 

korzystać z licznych atrakcji m.in. dmuchawców, zjeżdżalni, animacji czy też wcielić się w rolę 

„Małego Strażaka” i ugasić pożar.                  

Udział w Targach wzięło 12 organizacji: Stowarzyszenie Kulturowo-Społeczne Mozaika z 

Miłomłyna, Stowarzyszenie „Wieś Jabłkowych Smaków” ze Starych Jabłonek, Ostródzkie 

Towarzystwo „Amazonki” z Ostródy, OSP z Dąbrówna, UKS „Start” z Dąbrówna, 

Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt z Leszcza, PCK Oddział w Ostródzie, 

Stowarzyszenie QULT z Łukty, Stowarzyszenie Razem Dla Innych z Liwy, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”, Stowarzyszenie Mieszkańców 

Gminy Dąbrówno „Nasze Miejsce Na Ziemi”, Klub Sportowy „VEL” z Dąbrówna. w Targach 

udział wzięła 1 grupa nieformalna z rękodziełem.                             

Targi to wydarzenie, dzięki któremu lokalni działacze mieli okazję zobaczyć, jak działają inne 
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organizacje i środowiska. Targi przyciągnęły mieszkańców wsi i okolic oraz przebywających na 

terenie gminy Dąbrówno turystów. w jednym miejscu było można dowiedzieć się co robią i jak 

działają organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Ostródzkiego.  

- 7 listopada 2017 r. w budynku Centrum Użyteczności Publicznej odbyło się Forum 

Pełnomocników Powiatu Ostródzkiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ośrodek 

Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej oraz Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej 

w Ostródzie. w programie poruszono następującą tematykę:        

1) ABC budżetu partycypacyjnego,          

2) Partycypacja w gminach – korzyści, trudności, formy konsultacji – co i jak konsultujemy oraz 

jaka jest tego jakość?           

3) Praktyka realizacji zadań publicznych: najczęściej popełniane błędy w realizacji, aneksowanie 

umów, sprawozdawczość częściowa/końcowa, kontrola zadań zadań     

4) Inne możliwości finansowania organizacji: działalność gospodarcza, odpłatna, Fundusz 

Przedsiębiorczości Społecznej. 

 

 
IV. INNE FORMY WSPÓŁPRACY 

CENTRUM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

W Centrum Użyteczności Publicznej przy ul. Jana III Sobieskiego 9 oprócz lokali dla 

stowarzyszeń, znajdują się 2 sale konferencyjne: 

- klimatyzowana sala konferencyjna na 200 miejsc (do wykorzystania rzutnik multimedialny, 

ekran, nagłośnienie), 

- klimatyzowana sala konferencyjna na 80 miejsc. 

- czytelnia 

Organizacje pozarządowe mogą nieodpłatnie korzystać z sal konferencyjnych CUP w celu 

organizacji działań w ramach działalności statutowej, np. na spotkania, warsztaty, szkolenia 

konferencje,  wernisaże,  walne  zebrania  organizacji.  w  2017  r.  odbyło   się   471   spotkań, 

w których wzięło udział 15 815 osób. 

 
PORTAL E-CUP 

Powiat Ostródzki administruje stronę internetową www.cup-ostroda.pl (zamieszcza na niej 

aktualności z życia powiatu, wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe. Organizacje 

pozarządowe mają możliwość dzielenia się na stronie internetowej z mieszkańcami powiatu 

informacjami ze swojej działalności. Za pośrednictwem portalu e-cup informowano 

o wydarzeniach mających miejsce na terenu Powiatu. Na stronie zamieszczane były m.in. 

http://www.cup-ostroda.pl/
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zaproszenia do składania ofert w ramach otwartych konkursów ogłoszonych przez Zarząd 

Powiatu w Ostródzie, zaproszenia do wzięcia udziału w warsztatach, szkoleniach, podnoszących 

wiedzę i umiejętności, konsultacje, w tym Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Ostródzkiego z Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 

2016 oraz regulamin funkcjonowania i korzystania z pomieszczeń Centrum Użyteczności 

Publicznej, Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie. 

 

 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE 

POMOCY i WSPARCIA 

 

W zakresie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w obszarze pomocy i wsparcia w roku 

2017, Powiat Ostródzki przeznaczył łącznie 6.095.284,00 zł na następujące działania: 

1) prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego w Morągu (kwota 

2.016.124,00 zł) i Szymonowie (kwota 1.558.097,00 zł) 

2) domów pomocy społecznej w Molzie (kwota 120.356,00 zł) i w Szyldaku (kwota 1.212.667,00 zł) 

3) środowiskowych domów samopomocy w Ostródzie (kwota 612.444,00 zł) i w Morągu (kwota 

529.517,00 zł) 

4) punkt interwencji kryzysowej oraz mieszkanie chronione dla osób z upośledzeniem umysłowym 

(kwota 24.083,00 zł) 

5) programy korekcyjno – edukacyjne (kwota 21.996,00 zł). 

 

 

 
PODSUMOWANIE 

 

Współpraca Powiatu Ostródzkiego z podmiotami Programu odbywa się na zasadach 

pomocniczości oraz suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, 

jawności i legalności. Zaangażowanie i entuzjazm członków organizacji oraz wsparcie 

samorządu umożliwiają podejmowanie inicjatyw na rzecz ogółu społeczeństwa. Wspólne 

przedsięwzięcia integrują podmioty Programu z przedstawicielami Powiatu, pozytywnie 

zmieniając warunki i jakość życia mieszkańców Powiatu Ostródzkiego. Organizacje 

pozarządowe uzupełniają zadania samorządów lokalnych, a zaufanie jakim obdarza ich 

społeczeństwo jest świadectwem profesjonalizmu i skuteczności ich działań. 


