SPRAWOZDANIE
z realizacji „Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019”

Malbork kwiecień 2020 r.

WSTĘP
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn.
zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia
31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zostanie ono opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej Starostwa w zakładce NGO.
Konsultacje społeczne odbyły się zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr VIII/74/2011
Rady Powiatu Malborskiego z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Informacje o przeprowadzanych konsultacjach zostały zamieszczone na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Malborku, w Biuletynie Informacji
Publicznej urzędu oraz w siedzibie powiatu w miejscu przeznaczonym do
zamieszczania ogłoszeń.
Konsultacje społeczne odbyły się w dniu 7 listopada 2018 r. W spotkaniu
uczestniczył 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych, który również drogą
elektroniczną przesłał następujące uwagi do projektu programu:
1. Dodanie nowego zakresu do Rozdziału 4.:
„7. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy.”
2. Dodanie zakresu i doprecyzowanie nowego priorytetowego zadania w Rozdziale 6.:
„7. w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:
- wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i doradcze organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów i grup nieformalnych prowadzących
działalność pożytku publicznego,
- dofinansowanie wkładów własnych do zadań powiatowych organizacji
pozarządowych, na które te pozyskały środki ze źródeł zewnętrznych
(ponadlokalnych).”
np. konkursów regionalnych, ogólnopolskich, rządowych czy międzynarodowych
3. Zabezpieczenie środków na realizację powyższych zadań w Rozdziale 9.:
„6. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy – 5000 zł.”
4. Zmiana brzmienia zapisu dot. sposobu konsultacji w Rozdziale 11.:
„(…) Program został przygotowany z zastosowaniem konsultacji z tymi podmiotami.”
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5. Dodanie informacji o wyniku konsultacji do Rozdziału 11.:
„W trakcie trwania konsultacji zgłoszono …. uwag do projektu Programu, z czego …
uwzględniono w całości oraz …. częściowo, …. uznano za niezasadne, …. odroczono do
rozpatrzenia w kolejnych latach projektowych.” (do wpisania liczby w wykropkowane
miejsca).
Dodatkowo w trakcie konsultacji zgłoszone zostały następujące uwagi:
1. Zmiana brzmienia zapisu w Rozdziale 8 w pkt. 12
− rekomenduje się sprecyzowanie zapisu dotyczącego
„rozliczenia” i „realizacji” dotowanego zadania.

znaczenia

słów

2. Zmiana brzmienia zapisu w Rozdziale 10 w pkt. 1
− rekomenduje się zmodyfikować brzmienie treści punktu, mając na uwadze
terminowość sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
W trakcie trwania konsultacji zgłoszono łącznie siedem uwag do projektu
Programu, z czego cztery z nich zostały uwzględnione w całości, dwie z nich
uwzględniono częściowo oraz jedną uznano za niezasadną.
Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi zawarte zostały w „Rocznym programie współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019” i przyjęte Uchwałą
Nr II/20/2018 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2018 r.
Celem głównym rocznego programu na rok 2019 było zapewnienie
efektywnego wykonania zadań publicznych Powiatu Malborskiego wynikających
z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych.
Ponadto roczny program określał cele, zasady oraz formy współpracy Powiatu
z organizacjami pozarządowymi, jak również wyznaczał obszar zadań publicznych
wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego, wyrażającym wolę współpracy w działaniach na
rzecz Powiatu Malborskiego i jego mieszkańców.

3

WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była przede
wszystkim w ramach otwartego konkursu ofert poprzez:
a) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji,
b) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji.
Dnia 17 grudnia 2018 r. ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na
realizację zadań publicznych. Na podstawie przedstawionych opinii właściwych
komisji, Zarząd dokonał wyboru zadań oraz podjął decyzję o udzieleniu dotacji na
jego realizację.
Treść ogłoszeń konkursowych oraz wyniki zamieszczane były na stronie
internetowej serwisu Powiatu Malborskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Otwarte konkursy ofert organizowane były przez komórki organizacyjne
urzędu, merytorycznie odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z programu,
w następującym zakresie:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
turystyki i krajoznawstwa,
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
ochrony i promocja zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym,
➢ działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.
➢
➢
➢
➢
➢

W ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert do Starostwa
Powiatowego w Malborku wpłynęły 22 oferty realizacji zadań publicznych, z czego
dotację otrzymało 20 zadań.
Lp.

Obszar – zakres realizacji zadania

1
2

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
turystyka i krajoznawstwo
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

3
4
5
6

RAZEM

Wysokość
przekazanych
środków (w zł)
38 000
4 000
10 000
20 000
3 000
3 000
78 000
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1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadań na rok 2019
do Wydziału Rozwoju i Promocji wpłynęło 6 ofert organizacji pozarządowych, z czego
podpisano 5 umów realizacji zadań publicznych na łączną kwotę 38 000 zł.
Lp.

1

Nazwa organizacji

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy
w Malborku

2
3

4

5

Kobiecy Klub Piłki
Nożnej „OLIMPICO
MALBORK”
Uczniowski Klub
Sportowy „ORZEŁ”
Stowarzyszenie
Krajowej Spółki
Cukrowej „Słodki
Smok”
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Przyznana
wysokość
dotacji (w zł)

Tytuł projektu
Współzawodnictwo sportowe szkół w
ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, „Licealiady” z terenu
powiatu malborskiego. Organizacja
szkolenia i udział w zawodach łodzi
smoczych
XVI Powiatowe Dni Sportu
Kobieca Piłka Nożna w powiecie
malborskim

27 000

3 000
2 000

Program upowszechniania i
propagowania kultury fizycznej poprzez
organizację profesjonalnego szkolenia w
piłce siatkowej dziewcząt
Współzawodnictwo drużyny Junior KSC
Słodki Smok w imprezach sportowych o
charakterze ponadpowiatowym

2 000

4 000

Start drużyny Junior KSC Słodki Smok w
XVIII EBDF Klubowych Mistrzostwach
Europy w Sevilli w Hiszpanii

-

RAZEM

38 000

2. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadań w roku 2019
do Wydziału Rozwoju i Promocji wpłynęły 4 oferty organizacji pozarządowych,
z czego podpisano 3 umowy realizacji zadań publicznych na łączną kwotę 4 000 zł.
Lp.

Nazwa organizacji

1

Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Przewodnicki
w Malborku

2

3

Klub Biegacza Grupa
Malbork

4

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Autystycznym i
Osobom z Trudnościami w
Komunikowaniu się

Przyznana
wysokość
dotacji (w zł)

Tytuł projektu
Cykl 4 Rajdów Rowerowych pt. „Z
PTTK wspólnym szlakiem”
III Powiatowa Młodzieżowa Sesja
Krajoznawcza pt. „Z PTTK wspólnym
szlakiem”
Biegaj z Grupą Malbork w 2019 – cykl
treningów biegowych dla
mieszkańców Malborka i powiatu
malborskiego
IV Piknik Biegowy i Marsz Nordic
Walking „Dla Autyzmu”
RAZEM

1 000
-

2 000

1 000
4 000
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3. Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadań w roku 2019
do Wydziału Środowiska i Rolnictwa wpłynęły 2 oferty organizacji pozarządowych,
z czego podpisano 2 umowy realizacji zadań publicznych na łączną kwotę 10 000 zł.
Lp.

Nazwa organizacji

1

Stowarzyszenie „Latorośl”
w Malborku

2

Koło Łowieckie „Szarak”
w Malborku

Tytuł projektu
Hydroedukacja – poszerzanie wiedzy
w zakresie środków transportu
wodnego młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym
Reintrodukcja zwierzyny drobnej w
powiecie malborskim w obwodzie
łowieckim nr 161 – ostatni etap 5
letniego planu zasiedlania zwierzyny
drobnej
RAZEM

Przyznana
wysokość
dotacji (w zł)
4 000

6 000
10 000

4. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadań w roku 2019
do Wydziału Rozwoju i Promocji wpłynęło 7 ofert organizacji pozarządowych, z czego
podpisano 7 umów realizacji zadań publicznych na łączną kwotę 20 000 zł.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie „Latorośl”
w Malborku
Malborskie Stowarzyszenie
„OŚ”
Malborskie Stowarzyszenie
Chóru „LUTNIA”
ZHP Hufiec Malbork
Stowarzyszenie Coolturalny
Nowy Staw

Tytuł projektu

Przyznana
wysokość
dotacji (w zł)

Dookoła świata

3 000

Zamkowe Kameralia 2019

5 000

Metafory Muzyczne – Muzyka
Pokoju
Warszawa 44
Malborski Marsz Niepodległości
Potrawy tradycją malowane
Żuławski Konkurs Pieśni i Piosenki
Religijnej
RAZEM

3 000
3 000
3 000
2 000
1 000
20 000
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5. Zadania z zakresu ochrony i promocja zdrowia oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadań w roku 2019
do Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej wpłynęły 2 oferty organizacji
pozarządowych, z czego podpisano 2 umowy realizacji zadań publicznych na łączną
kwotę 3 000 zł.
Lp.
1
2

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie Amazonek
w Malborku
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Autystycznym i
Osobom z Trudnościami w
Komunikowaniu się

Przyznana
wysokość
dotacji (w zł)

Tytuł projektu
Żyj zdrowo dla siebie i dla rodziny

1 000

W zdrowym ciele, zdrowy duch

2 000

RAZEM

3 000

6. Zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadań w roku 2019
do Wydziału Rozwoju i Promocji wpłynęła 1 oferta organizacji pozarządowych,
z czego podpisano 1 umowę realizacji zadań publicznych na łączną kwotę 3 000 zł.
Lp.
1

Nazwa organizacji
Malborskie Stowarzyszenie
„OŚ”

Tytuł projektu

Przyznana
wysokość
dotacji (w zł)

Wsparcie mobilne dla NGO

3 000
RAZEM

3 000

Zgodnie z zawartymi umowami, realizatorzy poszczególnych zadań złożyli
w określonym przez prawo terminie sprawozdania końcowe z ich wykonania zadania
publicznego oraz rozliczenia z wykorzystania dotacji, z jednym wyjątkiem.
Realizacja zadań przebiegała zgodnie z przedłożonymi ofertami, z jednym
wyjątkiem. W wyniku przeprowadzonych kontroli sprawozdań stwierdzono
nieprawidłowości merytoryczne i finansowe w realizacji jednego z dwudziestu zadań.
Ponadto ze środków, które wpłynęły z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska, sfinansowane zostały następujące zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na łączną kwotę 55 043,25 zł:
1. Zakup oświetlenia energooszczędnego dla:
• I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku na kwotę 14 950,00 zł
• II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku na kwotę 4 998,25 zł
• Starostwa Powiatowego w Malborku na kwotę 8 921,00 zł.
2. Zakup drzew i krzewów do nasadzeń dla:
• I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku na kwotę 896,00 zł,
• Domu Pomocy Społecznej w Malborku na kwotę 5 000,00 zł.
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3. Wykonanie prac, utrzymanie, przycinka drzew i krzewów, w tym wykonanie nasadzeń
przy drogach powiatowych na kwotę 15 000,00 zł.
4. Zakup nagród dla uczestników etapu powiatowego konkursu „Piękna Wieś Pomorska
2019” na kwotę 2 958,00 zł.
5. Zakup usług na potrzeby projektu ekologicznego Domu Pomocy Społecznej w
Malborku „EKO-WIEŚ-Ci” na kwotę 2 320,00 zł.

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM
Ważniejsze działania z zakresu współpracy pozafinansowej:
Wzajemne
informowanie
się
o
planowanych
kierunkach
działalności
i realizowanych działaniach poprzez:
➢ publikowanie ważnych
informacji na witrynie internetowej Powiatu,
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Malborku
http://www.bip.powiat.malbork.pl/
oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Malborku,
➢ ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego oraz wyniki konkursu,
➢ nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
oraz wyniki naboru,
➢ konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2020”,
➢ sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2018”,
➢ udzielanie informacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń
i fundacji: pomoc w zakresie zakładania i rejestrowania stowarzyszeń
(tj. zwykłe, rejestrowane w KRS, kluby sportowe), redagowania statutu
i innych niezbędnych dokumentów wymaganych przy rejestracji,
➢ prowadzenie i aktualizację elektronicznej bazy danych organizacji
pozarządowych, które mają siedzibę na terenie Powiatu Malborskiego,
➢ organizację szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, pn: Dotacje z trybu ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zmiany druków ofert,
umów i sprawozdań”, które odbyło się 27 listopada 2019 r. w Sali
Konferencyjnej Starostwa.
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CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU
Wg danych (na dzień 31.12.2019 r.) dotyczących stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, klubów sportowych i fundacji, obecnie
na terenie powiatu malborskiego aktywnie prowadzi działalność statutową:
• 100 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS,
• 14 stowarzyszeń zwykłych,
• 18 fundacji,
• 46 klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych – 13.
W 2019 roku na prośbę klubów i uczniowskich klubów sportowych oraz
stowarzyszeń wydanych zostało 31 wypisów z ewidencji.
W 2019 r. do ewidencji klubów sportowych wpisano 3 nowe organizacje:
➢ Malborski Klub Lekkoatletyczny „BOĆKA”
➢ Klub Sportowy „Nowy Staw Biega”
➢ Klub Strzelecki „Trofeum”.
Z ewidencji wykreślono:
➢ Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku
➢ Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Malborku
Do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wpisano:
➢ Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych MARIENBURG 152 IR
➢ Stowarzyszenie „Wspieramy” przy Centrum Edukacji Zawodowej
w Malborku
➢ Stowarzyszenie Lotnicze „AWIATOR”
➢ Stowarzyszenie „WIATR KULTURY”.
Do ewidencji Stowarzyszeń KRS wpisano:
➢ Stowarzyszenie „Roztańczony Malbork”
➢ Stowarzyszenie Mistrzostwa Sportowego „Rycerz Malbork”
Zlikwidowane zostało Stowarzyszenie „Szansa dla Lichnów”
Do ewidencji Fundacji wpisano:
➢ Fundację „ASTRONOMY AND SCIENCE CENTRE”
➢ Fundację „DWIE DROGI”
Na terenie powiatu malborskiego w 2019 r. działało 14 uczniowskich
szkolnych klubów sportowych, których celem jest planowanie i organizowanie
pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe
i sportowe.
Na terenie powiatu malborskiego w 2019 r. działały 33 kluby sportowe,
których celem jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej, rozwój sportu
kwalifikowanego, propagowanie zdrowego stylu życia.
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PODSUMOWANIE
Współpraca Powiatu Malborskiego z podmiotami Programu odbywała się
na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności
oraz uczciwej konkurencji, jawności i legalności.
Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych
projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś
wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność
wolontariuszy i członków organizacji. Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki
swoim staraniom wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych, czy z innych
programów krajowych.
Sprawozdanie podlega publikacji na stronie internetowej serwisu Powiatu
Malborskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
urzędu.

Sporządził: Wydział Edukacji
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