Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji „Programu Współpracy Powiatu
Lidzbarskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”,
przyjętego do realizacji Uchwałą Rady Powiatu Lidzbarskiego z 22 października 2015 r.

7 stycznia 2016 roku Zarząd Powiatu Lidzbarskiego (Uchwałą Nr OR.0025.69.2016)
ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych samorządu powiatowego
w zakresie:
1. „Organizacja imprez o charakterze turystycznym”; środki finansowe przeznaczone
na współfinansowanie zadania w roku 2016 to 30.000 zł, zasięg zadania – co najmniej
powiatowy, z terminem realizacji zadania do 20 grudnia 2016 r.
2. „Upowszechnianie edukacji ekologicznej poprzez ochronę przyrody i kształtowanie
postaw przyjaznych środowisku poprzez realizację wystaw plastycznych, fotografii,
konkursów, publikacji, spotów ekologicznych, warsztatów”; środki finansowe przeznaczone
na współfinansowanie zadania w roku 2016 to 10.000 zł, zasięg zadania – co najmniej
powiatowy, z terminem realizacji zadania do 20 grudnia 2016 r.
3. „Upowszechnianie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego trybu życia poprzez
organizacje kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich
mieszkańców powiatu lidzbarskiego”; środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie
zadania w roku 2016 to 20.000 zł, zasięg zadania – co najmniej powiatowy, z terminem
realizacji zadania do 20 grudnia 2016 r.
4.
„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”; środki finansowe przeznaczone
na współfinansowanie zadania w roku 2016 to 20.000 zł, zasięg zadania – co najmniej
powiatowy, z terminem realizacji zadania do 20 grudnia 2016 r.
Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim i filii w Ornecie oraz na stronie
internetowej www.powiatlidzbarski.pl w specjalnie utworzonej zakładce – Organizacje
Pozarządowe – Otwarte Konkursy Ofert oraz na slajderze głównej strony powiatowej
w aktualnościach. Czas składania ofert upływał 05 lutego 2016 r.
28 stycznia 2016 r. Starosta Lidzbarski - Jan Harhaj, Zarządzeniem Nr OR.120.3.2016
powołał Komisję Konkursową oraz określił Regulamin Komisji Konkursowej, co do wyboru
ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. W skład Komisji weszły dwie osoby
ze Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim: Jarosław Kogut – Przewodniczący
Komisji oraz Edyta Madziewicz – Członek Komisji (Insp. ds. Promocji i Współpracy
Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji) oraz Gerard Wichowski – Członek Komisji
z ramienia organizacji pozarządowych, Przewodniczący Stowarzyszenia Mniejszości
Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim.
Wpłynęły 22 (dwadzieścia dwie) oferty. 15 lutego 2016 r. Komisja Konkursowa
przeprowadziła postępowanie konkursowe, a następnie przedłożyła Zarządowi Powiatu
Lidzbarskiego rekomendację, co do wybranych i ocenionych ofert. 25 lutego 2016 r. Zarząd
Powiatu Lidzbarskiego podjął ostateczną decyzję o dofinansowaniu realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe.
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Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie turystyki
(Otwarty Konkurs Ofert – ogłoszony przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego):

L.p.
1.

2.

3.

Podmiot realizujący zadanie
Nazwa zleconego zadania
Klub Jeździecki „Kamińskich” „Upowszechnianie turystyki
z siedzibą w Ignalinie
i krajoznawstwa – Rajd
konny”
Stowarzyszenie Kobiet „Miej
„Marsz! Przez cztery pory
Marzenia” w Lidzbarku
roku”
Warmińskim
Stowarzyszenie „Łańcuch
„Powiat Lidzbarski atrakcją
Wzajemności” w Krekolach
dla turystów”
RAZEM:

Kwota dotacji
2.000 zł

500 zł

1.000 zł

3.500 zł

W dziedzinie turystyki wpłynęło 7 (siedem) ofert, z czego dofinansowanie otrzymały 3 (trzy)
organizacje (co przedstawia powyższa tabela). 3 (trzy) organizacje nie otrzymały
dofinansowania. Były to:
Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności” na zadanie pn. „Idziemy
Razem”;
Stowarzyszenie „Kraszewo naszych marzeń” na zadanie pn. „Rajd rowerowy „Śladami
kapliczek warmińskich”;
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie w Lidzbarku
Warmińskim na zadanie pn. „Ślady Bitwy pod Heilsbergiem. Turystyka historyczna, jako
forma prezentacji historii powiatu w XIX w.”.
Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców LUBIMY LUBOMINO wycofało się z realizacji
zadania pn. „Warmińskie Święto Rowerów”.

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie edukacji
ekologicznej
(Otwarty Konkurs Ofert – ogłoszony przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego):

W dziedzinie edukacji ekologicznej wpłynęły 2 (dwie) oferty, z czego żadna z nich nie
otrzymała dofinansowania. Były to:
Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia” w Lidzbarku Warmińskim na zadanie pn. „Świecie
nasz, chcę żyć z Tobą w zgodzie – cykl wykładów i warsztatów ekologicznych”;
Klub Jeździecki „Kamińskich” z siedzibą w Ignalinie na zadanie pn. „Organizacja
i przeprowadzenie warsztatów ekologiczno-plastycznych „Prawa zwierząt” na terenie Klubu
Jeździeckiego „Kamińskich w Ignalinie”.

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie edukacji
zdrowotnej i zdrowego tryby życia
(Otwarty Konkurs Ofert – ogłoszony przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego):

L.p.

1.

Podmiot realizujący zadanie
Nazwa zleconego zadania
Stowarzyszenie Joannici Dzieło „IX Ogólnopolskie
Pomocy Oddział w Lidzbarku Manewry Ratownicze”
Warmińskim

Kwota dotacji
3.000 zł
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Stowarzyszenie „Razem dla
Łaniewa”
Stowarzyszenie Kobiet „Miej
Marzenia” w Lidzbarku
Warmińskim
Stowarzyszenie
Klub
Morsów
w Lidzbarku Warmińskim

2.
3.

4.

„Nasze odżywianie,
a zdrowie”
„8. Lidzbarskie Letnie
Warsztaty Tańca – Wyginaj
śmiało ciało”
„Szlachetne zdrowie –
każdy się dowie (Akcja
lidzbarskich morsów
na rzecz dawstwa szpiku)”

1.000 zł

RAZEM:

6.000 zł

500 zł

1.500 zł

W dziedzinie sportu wpłynęło 7 (siedem) ofert. 4 (cztery) z nich otrzymało
dofinansowanie, zaś 3 (trzy) organizacje nie otrzymały wsparcia finansowego:
Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy oddział w Lidzbarku Warmińskim na zadanie
pn. Koncert Charytatywny na rzecz ratownictwa i Transplantologii”;
Stowarzyszenie „Rozwinąć Skrzydła” w Lidzbarku Warmińskim na zadanie
pn. „VI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej KAROLIADA 2016”;
Stowarzyszenie „Babki Zielarki” Blanki na realizację zadania pn. „Najzdrowsza apteka
to pszczela pasieka”.

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie działań na
rzecz osób niepełnosprawnych
(Otwarty Konkurs Ofert – ogłoszony przez Zarząd Powiatu Lidzbarskiego):

L.p.
1.

2.

3.

4.

Podmiot realizujący zadanie
Nazwa zleconego zadania
Kwota dotacji
Stowarzyszenie na Rzecz Osób „Wojewódzki Przegląd
Niepełnosprawnych
PROMYK Teatralny Osób
2.000 zł
w Lidzbarku Warmińskim
Niepełnosprawnych - Mały
Teatr wielkich aktorów”
Stowarzyszenie na Rzecz Osób „VII Wojewódzki Turniej
Niepełnosprawnych
PROMYK Tenisa Stołowego Osób
w Lidzbarku Warmińskim
Niepełnosprawnych
2.500 zł
Intelektualnie”
Środowiskowy Dom Samopomocy „Nikiforiada. Twórczość
przy Caritas Archidiecezji
własna Osób
Przemysko-Warszawskiej
Niepełnosprawnych
2.000 zł
w Henrykowie
Środowiskowych Domów
Samopomocy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego”
Stowarzyszenie na Rzecz
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Lidzbarku
Warmińskim „Szelest Nadziei”

„XI Mistrzostwa Polski
MOW w siatkowej piłce
plażowej”

1.500 zł

RAZEM:

8.000 zł
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W dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęło 6 (sześć) ofert.
4 (cztery) z nich otrzymało dofinansowanie, zaś 2 (dwie) organizacje nie otrzymały wsparcia
finansowego:
Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Turniej
Boccia”;
Lidzbarskie Stowarzyszenie „Aktywni w Niepełnosprawności” na realizację zadania
pn. „V Powiatowy Turniej Warcabowy Osób Niepełnosprawnych”.

POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA
1. Przekazywanie organizacjom pozarządowym drogą e-mailową informacji o istnieniu
innych źródeł finansowania na działalność organizacji pozarządowych oraz na temat
organizowanych szkoleń, warsztatów, konferencji i seminarium.
2. Systematyczne utrzymywanie kontaktów z Przewodniczącym Powiatowej Rady
Organizacji Pozarządowych – Damianem Kardymowiczem, m.in. w zakresie konsultacji
Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania uwag
oraz propozycji zadań publicznych, na które organizacje pozarządowe chciałyby uzyskiwać
wsparcie finansowe w ramach otwartych konkursów ofert, rozmów w zakresie
przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych.
3. Prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie wykazu organizacji pozarządowych na stronie
internetowej powiatu – www.powiatlidzbarski.pl .
4. Promowanie dotowanych zadań z zakresu edukacji zdrowotnej, turystyki oraz działań
na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie polityki popularyzacji działalności
organizacji pozarządowych na stronie internetowej powiatu oraz na innych, dostępnych,
bezpłatnych, zaprzyjaźnionych portalach internetowych m.in. Stowarzyszenia Dom
Warmiński, Urzędu Marszałkowskiego www.warmia.mazury.pl, ngo.pl, mazury.travel,
zpp.pl, coigdzie.pl, itp. oraz promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych.
5. Nanoszenie aktualnych danych tele-adresowych oraz krótkich charakterystyk profilu
działalności poszczególnych organizacji oraz baz danych o organizacjach realizujących
zadania publiczne wspierane dotacjami przez Zarząd Powiatu.
6. Doradzanie i udzielanie pomocy technicznej w przygotowywaniu ofert na realizację zadań
publicznych (przygotowanie w tym celu i umieszczenie na stronie powiatu oraz rozsyłanie
zainteresowanym organizacjom wzoru – „Jak wypełniać oferty na realizację zadań
publicznych”.
7. Prowadzenie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych organizacjom pożytku publicznego z terenu powiatu lidzbarskiego.
8. Obejmowanie patronatem Starosty Lidzbarskiego przedsięwzięć realizowanych przez
organizacje pozarządowe - 5 patronatów.
9. Informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz
z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu powiatu na realizację tych zadań
oraz o ogłaszanych konkursach i ich wynikach.
10. Zorganizowanie spotkania z organizacjami kombatanckimi.
11. Udostępnianie Sali Konferencyjnej organizacjom pozarządowym – 20 razy.
Zarząd Powiatu Lidzbarskiego w roku 2016 przyznał organizacjom pozarządowym
i organizacjom pożytku publicznego łączną kwotę dotacji: 17.500,00 zł:
Turystyka – 3.500,00 zł
Edukacja zdrowotna – 6.000 zł
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Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 8.000 zł
- liczba otwartych konkursów – 1
- liczba złożonych ofert w ramach otwartych konkursów – 22 oferty, z czego:
- ilość dofinansowanych projektów – 11
- ilość niedofinansowanych projektów - 10
- liczba umów zerwanych lub unieważnionych – 1
- liczba organizacji, która nie przystąpiła do zawarcia umowy dotacji – 0
Ponadto:
- liczba ofert złożona w trybie „małych dotacji” – 0

Oprac. Justyna Barnaś – Pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji
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