Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami
pozarządowymi w 2017 roku
Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) Rada Powiatu Sztumskiego
Uchwałą nr XXXVI/204/2017 z dnia 29 listopada 2016 roku przyjęła do realizacji Roczny Program
Współpracy na rok 2017 Powiatu Sztumskiego 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. Program współpracy był przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem
organizacji pozarządowych.
W 2017 roku współpraca Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi odbywała
się w formie finansowej i pozafinansowej.
Przedmiotem współpracy finansowej Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi było
zlecanie realizacji zadań publicznych, które odbywało się na zasadzie powierzenia jak i wsparcia
wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji.
W tym celu Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłosił konkursy ofert na realizację zadań w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- edukacji, oświaty i wychowania.
Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
sfinansowanie ich realizacji odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.
Ogłoszenia o organizowanych przez powiat konkursach na realizację zadań publicznych
zamieszczane były na stronie internetowej powiatu www.powiatsztumski.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie. Na
zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęły 2 oferty, na zadanie
w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęło 10 ofert, w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęła 1 oferta, a w zakresie edukacji, oświaty i
wychowania 4. W celu wyboru najlepszych ofert Zarząd Powiatu Sztumskiego powołał komisje
konkursowe właściwe dla zakresu spraw będących przedmiotem konkursów w składzie:
- przedstawiciel Zarządu Powiatu;
- dwóch przedstawicieli Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia.
W trybie otwartych konkursów ofert organizowanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na wykonanie zadań przekazano środki finansowe w formie dotacji
na 13 zadań dla 8 organizacji pozarządowych. Odrzucone zostały dwie oferty z zakresu edukacji,

oświaty i wychowania. Wysokość kwot udzielonych dotacji w łącznej kwocie wyniosła 44 387,82 zł
, w tym w poszczególnych obszarach:
- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 20 000 zł.
- w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 14 387,82 zł.
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2 000 zł
- w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – 8 000 zł.
Wykaz zadań, na które przyznano organizacjom pozarządowym dotacje z budżetu powiatu
sztumskiego przedstawia załączona tabela.
Podmioty, którym zlecano realizację zadań publicznych w 2017 roku były zobligowane do składania
sprawozdań z ich wykonania. Zarząd Powiatu Sztumskiego zaakceptował złożone przez
Stowarzyszenia sprawozdania. Jedno Stowarzyszenie (Powiatowy Szkolny Związek Sportowy)
zostało wezwane do zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 18,24 zł.
Przedmiotem współpracy pozafinansowej było przekazywanie organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom informacji o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, organizowanych
szkoleniach, warsztatach poprzez umieszczanie niniejszych informacji na stronie internetowej
powiatu www.powiatsztumski.pl zakładka „Informacje dla organizacji pozarządowych”. W zakładce
co roku zamieszczony zostaje roczny program współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz informacja o ogłoszonych konkursach ofert na realizację zadań przez
organizacje pozarządowe. Ponadto Starostwo Powiatowe nieodpłatnie udostępniało salę na działania
podejmowane przez stowarzyszenia. Dodatkowo pracownicy Wydziału Edukacji udzielali informacji
dotyczących sektora pozarządowego, jak również organizowali spotkania w celu przekazywania
organizacjom wiedzy odnośnie prawidłowego wypełniania ofert oraz wszelkich zmian w przepisach.
Współpraca bez udziału środków finansowych polegała również na wzajemnym informowaniu się
o planowanych kierunkach działania, konsultowaniu projektów aktów prawnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz uzyskiwaniu potrzebnych
informacji.
Zgodnie z art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, niniejsze sprawozdanie zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sztumie.
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