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Nasz znak: EK.526.06.2013                                Olecko, 13 lutego 2013 r.  

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oleckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 r. 

Zgodnie z Programem współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, 

przyjętego do realizacji Uchwałą Nr XIII/79/2011 Rady Powiatu w Olecku z dnia 24 listopada 2011 r.  

oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.,  

Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji zrealizował i osiągnął następujące 

zadania i wskaźniki, opisane poniżej: 

1. Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, w tym ilość organizacji 

Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:  

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1 oferta,  

 turystyki i krajoznawstwa – 2 oferty,  

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 4 oferty,  

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 6 ofert. 

W otwartym konkursie ofert w 2012 r. wpłynęło łącznie 13 ofert na realizację zadań publicznych  

od 10 organizacji i innych podmiotów zrównanych.  

KOMENTARZ DO PUNKTU 1:  

Zarząd Powiatu w Olecku 18 stycznia 2012 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w 2012 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane w formie wsparcia z zakresu: 

a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,  

b) turystyki i krajoznawstwa,  

c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  

w Olecku i na www.powiat.olecko.pl. Organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane składały oferty  

na realizację zadań publicznych do 10 lutego 2012 r. 

W wyniku ogłoszonego 27 stycznia 2012 r. przez Zarząd Powiatu otwartego naboru członków do Komisji 

Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zostali wyłonieni członkowie poszczególnych 

Komisji Konkursowych (podjęta Uchwała nr 89/2012 Zarządu Powiatu w Olecku z 14 lutego 2012 r.). 

Skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej”: Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki, Marek Dobrzyń – Członek Zarządu Powiatu w Olecku, 

Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu Oleckiego, Dorota Chalecka – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, Emilia Urbanowicz – Stowarzyszenie Pomocy Społecznej 

i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza, Małgorzata Jasińska – Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin 

„Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana”. 

Skład Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury  

i ochrona dziedzictwa narodowego”: Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki, Marek Dobrzyń – Członek 

Zarządu Powiatu w Olecku, Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu Oleckiego, Dorota Chalecka – Inspektor 

Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, Tomasz Miszczak – Ludowy 
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Uczniowski Klub Sportowy „HIDORI” Olecko, Emilia Urbanowicz – Stowarzyszenie Pomocy Społecznej  

i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza. 

Skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego”: Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki, Marek Dobrzyń – Członek Zarządu 

Powiatu w Olecku, Sylwia Syperowicz – Skarbnik Powiatu Oleckiego, Romualda Kalejta – Naczelnik Wydziału 

Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Olecku, Paulina Giełazis – Fundacja Rozwoju Ziemi 

Oleckiej, Małgorzata Jasińska – Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenie EGO Kraina 

Bociana”. 

Skład Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania „Turystyka i krajoznawstwo”: 

Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki, Marek Dobrzyń – Członek Zarządu Powiatu w Olecku, Sylwia 

Syperowicz – Skarbnik Powiatu Oleckiego, Dorota Chalecka – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, Paulina Giełazis – Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, 

Małgorzata Jasińska – Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana”. 

Powołane Komisje Konkursowe przedłożyły Zarządowi Powiatu rekomendację, co do wyboru ofert  

i propozycji przyznania oferentom wysokości środków publicznych. 

2. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość organizacji 

Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego z zakresu:  

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1 umowa,  

 turystyki i krajoznawstwa – 2 umowy,  

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 1 umowa,  

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 3 umowy. 

W 2012 r. zostało zawartych łącznie 7 umów na realizację zadań publicznych z 5 organizacjami 

pozarządowymi. 

KOMENTARZ DO PUNKTU 2:  

Zarząd Powiatu w Olecku zawarł umowę na realizację zadania publicznego z zakresu: 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z:  

1) Stowarzyszeniem Olecką Strefą Inspiracji – umowa nr 2/2012 z 14.03.2012 r. na okres od 02.04.2012 r.  

do 07.07.2012 r.; 

 turystyki i krajoznawstwa z:  

1) Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Mazurska Kraina” – umowa nr 4/2012 z 14.03.2012 r. na okres  

od 01.06.2012 r. do 31.10.2012 r., 

2) Oleckim Stowarzyszeniem Nurkowym „AMFIPRION” – umowa nr 7/2012 z 14.03.2012 r. na okres  

od 01.06.2012 r. do 15.08.2012 r.; 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z: 

 Oleckim Stowarzyszeniem Nurkowym „AMFIPRION” – umowa nr 3/2012 z 14.03.2012 r. na okres  

od 01.08.2012 r. do 28.09.2012 r.; 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z: 

1) Olecką Szkołą Sztuk Walki KARATE KYOKUSHIN – umowa nr 1/2012 z 14.03.2012 r. na okres  

od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., 

2) Powiatowym Oleckim Stowarzyszeniem Sportowym – umowa nr 5/2012 z 14.03.2012 r. na okres 

01.03.2012 r. do 15.12.2012 r., 

3) Stowarzyszeniem Olecką Strefą Inspiracji – umowa nr 6/2012 z 14.03.2012 r. i aneks nr 1  

z 17.08.2012 r. na okres od 01.06.2012 r. do 30.09.2012 r.  

Komentarz: Umowa została rozwiązana 29 października 2012 r. na mocy porozumienia z powodu wystąpienia 

okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy  

na realizację zadania pt. Zawody deskorolkowe „SKATE JAM – OLECKO 2012”. 
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3. Liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, w tym liczba organizacji 

W 2012 r. Zarząd Powiatu w Olecku nie zawarł umów w trybie art. 19a ustawy, tj. nie zlecił realizacji zadania 

publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

 

4. 
Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych  

od organizacji 

Zarząd Powiatu w Olecku 29 października 2012 r. rozwiązał za porozumieniem Stron umowę nr 6/2012  

z 14.03.2012 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

ze Stowarzyszeniem Olecka Strefa Inspiracji z powodu wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą 

odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy na realizację zadania „Zawody 

deskorolkowe SKATE JAM – OLECKO 2012”. 

 

5. 
Wysokość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań 

publicznych 

Wysokość wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w 2012 r. przeznaczona na realizację zadania 

publicznego z zakresu: 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:  

 Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji – całkowita wartość zadania wyniosła 4.048,00 zł, w tym: 

 środki finansowe własne w wysokości 240,00 zł, 

 wkład osobowy o wartości 808,00 zł; 

 turystyki i krajoznawstwa:  

 Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina” – całkowita wartość zadania to 4.200,00 zł,  

w tym: 

 środki finansowe z innych źródeł przyznane przez Gminę Świętajno w wysokości 400,00 zł, 

 wkład osobowy o wartości 2.300,00 zł; 

 Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „AMFIPRION” – całkowita wartość zadania wyniosła 2.506,00 zł, 

w tym: 

 środki finansowe własne w wysokości 230,00 zł, 

 wkład osobowy o wartości 776,00 zł; 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

 Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „AMFIPRION” – całkowita wartość zadania to 7.274,00 zł,  

w tym: 

 środki finansowe własne w wysokości 900,00 zł, 

 wkład osobowy o wartości 1.374,00 zł; 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

 Olecka Szkoła Sztuk Walki KARATE KYOKUSHIN – całkowita wartość zadania to 118.242,00 zł,  

w tym: 

 środki finansowe własne w wysokości 77.892,00 zł, 

 wkład osobowy o wartości 33.390,00 zł; 

 Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe – całkowita wartość zadania 12.200,00 zł, w tym: 

 środki finansowe własne w wysokości 1.600,00 zł, 

 wkład osobowy o wartości 4.000,00 zł. 
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6. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach 

W 2012 r. Zarząd Powiatu w Olecku przyznał dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu: 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:  

1) Stowarzyszeniu Olecka Strefą Inspiracji w wysokości 3.000,00 zł; 

 turystyki i krajoznawstwa z:  

1) Stowarzyszeniu Agroturystycznemu „Mazurska Kraina” w wysokości 1.500,00 zł,  

2) Oleckiemu Stowarzyszeniu Nurkowemu „AMFIPRION” w wysokości 1.500,00 zł; 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

1) Oleckiemu Stowarzyszeniu Nurkowemu „AMFIPRION” w wysokości 5.000,00 zł; 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

1) Olecka Szkoła Sztuk Walki KARATE KYOKUSHIN w wysokości 6.960,00 zł; 

2) Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe w wysokości 6.600,00 zł. 

 

7. 
Liczba zrealizowanych umów o partnerstwo określonych w ustawie z 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) 

Kontynuacja wykonania umowy, którą Zarząd Powiatu w Olecku zawarł 19 stycznia 2011 r. z Lokalną Grupą 

Działania (LGD) „Lider w EGO” i Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia  

im. św. Łukasza, na rzecz realizacji projektu „Akademia Obywatela”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

KOMENTARZ DO PUNKTU 7:  

Liderem projektu „Akademia Obywatela” jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”,  

zaś partnerami Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Powiat Olecki.  

W ramach w/w projektu, realizowanego w latach 2011-2014, Mieszkanki i Mieszkańcy powiatu oleckiego mogą 

korzystać z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.  A osoby pracujące w samorządowych jednostkach 

organizacyjnych, tj. w instytucjach z obszaru usług społecznych i szkół z terenu powiatu oleckiego mogą 

uczestniczyć w szkoleniach prawnych i obywatelskich. 

8. 
Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych  

przez organizacje 

Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje  

– 2. 

W 2012 r. zostały przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

zrównanymi w sposób określony w uchwale Nr XXXIX/239/2010 Rady Powiatu w Olecku z 27.09.2010 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami następujących aktów: 

1) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014, 

2) Program współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi w zakresie 

zdrowia, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej 

Halina Kasicka – samodzielne stanowisko ds. zdrowia, rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy 

społecznej i Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki rozpatrzyli 3 wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON).  

Powiat Olecki przyznał dofinansowanie ze środków PFRON na podstawie umów cywilno-prawnych  

na realizację 3 zadań następującym organizacjom: 
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L. p. Nazwa Wnioskodawcy/ nazwa zadania Środki z PFRON  

1. 
Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk”/ Młodzieżowe 

Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Lekkiej Atletyce 
6.000,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających 

przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku/ X Regionalny Turniej Tenisa 

Stołowego Osób Niepełnosprawnych 

3.000,00 zł 

3. 
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Kowalach Oleckich/ Przegląd 

Artystycznych Talentów Osób Niepełnosprawnych 
5.000,00 zł 

OGÓŁEM 14.000,00 zł 

Ogólny koszt w/ w zadań w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych  

w 2012 r. wyniósł 27.269,48 zł, w tym środki PFRON stanowiły 14.000,00 zł (tj. 51,34 %), wkład własny 

organizacji 13.269,48 zł (tj. 48,66 %). Bezpośrednio z dofinansowania skorzystało ogółem 237 osób 

niepełnosprawnych. 

Pozafinansowe formy wsparcia 

1. Pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku przekazywali 

organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zrównanym drogą elektroniczną informacje o możliwości 

pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność NGO’sów, a także na temat organizowanych szkoleń, 

warsztatów, konferencji i seminarium. 

2. Starostwo Powiatowe w Olecku udostępniło nieodpłatnie salę konferencyjną na działania podejmowane 

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane.  

3. Zarząd Powiatu w Olecku zawarł 05.11.2012 r. ze Stowarzyszeniem Koło Giżowskich Bab umowę 

partnerską na rzecz realizacji projektu „EKO SZLAK – ŁAŹNA STRUGA” w ramach Funduszu  

dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na okres 

01.01.2013 r. do 30.09.2013 r. 

4. Powiat Olecki użycza bezpłatnie lokal przy ul. Wojska Polskiego 13 Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej  

i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza na okres od 01.05.2012 r. do 30.04.2014 r. z wykorzystaniem go  

na realizację zadań statutowych organizacji (umowa użyczenia nr 2/2010/2012 z 30.04.2012 r.). 

Sporządziła: Anna Turowska  

Olecko, 13.02.2013 r.  

Zatwierdzam: 

Andrzej Kisiel 

Starosta Olecki 

Zarząd Powiatu w Olecku, na posiedzeniu 18.02.2013 r., przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy 

Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 r.”. Rada Powiatu w Olecku, na posiedzeniu XXVII Sesji 28.02.2013 r., 

przyjęła w/w sprawozdanie. 

 

 


