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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
„Programu współpracy powiatu wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  

z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2014” 

 
 
 

I. WSTĘP 
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka 
samorządu terytorialnego współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy. Współpraca, mająca zarówno charakter finansowy jak i pozafinansowy, odbywa się w sferze zadań publicznych 
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, w oparciu o podstawowe zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
Ustawodawca, w art. 5a ust. 1, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, program winien być obligatoryjnie skonsultowany z organizacjami 
pozarządowymi.  
Do 30 kwietnia następnego roku organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedłożyć 
organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy. 
 
 
II. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

 
Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy powiatu wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 
2014”, wszczęte uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-112/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., zrealizowane 
zostały w III etapach w okresie czerwiec – wrzesień 2013 r. z wykorzystaniem: strony internetowej powiatu, ankiet, 
poprzez konsultacje międzywydziałowe, spotkania z Zespołem doradczo-inicjatywnym, mieszkańcami powiatu oraz 
organizacjami pozarządowymi. Projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół o charakterze 
doradczym i inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na posiedzeniu w dniu 25 września 2013 r.  
 

 
III. PODMIOTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
 
Program współpracy zawierał w swej treści cele, formy i priorytety zadań publicznych realizowanych przez powiat 
wołomiński przy współpracy z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego zgodne: 

 ze Strategią Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku, 

 ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Wołomińskiego na lata 2008 – 2015,  

 ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 – 2020,  

 z Powiatowym Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2015 dla Powiatu Wołomińskiego, 

 z Powiatowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 – 2015. 
 
1. W realizacji Programu współpracy uczestniczyły:  

 

 stowarzyszenia wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym jednostki terenowe stowarzyszeń,, 

 fundacje wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym,  

 kluby sportowe wpisane w rejestrach prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 

 kościelne osoby prawne. 
 
2. Podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i realizację Programu współpracy: 

 
1) Rada Powiatu Wołomińskiego, w zakresie: 

a) inicjatywy w kwestiach propozycji zagadnień priorytetowych współpracy z organizacjami, 
b) ustalania kierunków współpracy z organizacjami, 
c) ustalania wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy. 

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=17092
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=17092
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=15294
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2) Zarząd Powiatu Wołomińskiego, w zakresie: 
a) przygotowania propozycji kierunków współpracy z organizacjami oraz zagadnień priorytetowych współpracy,  
b) realizacji uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie Programu współpracy, w tym ogłaszania  

i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,  
c) dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację Programu współpracy, 
d) upoważniania pracowników do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych, 
e) obejmowania patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe, 
f) przygotowania sprawozdania z wykonania Programu współpracy, 
g) przeprowadzania konsultacji społecznych projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3) Starosta Wołomiński, w zakresie: 
a) ustalania składu Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 
b) obejmowania patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,  

4) Wydział Spraw Obywatelskich, w zakresie: 
a) prowadzenia bazy danych organizacji pozarządowych, 
b) bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi, 
c) realizacji procedury konsultacji społecznych w sprawie dokumentów dot. współpracy z organizacjami, 
d) przygotowania projektów aktów prawnych dotyczących współpracy oraz udział w przygotowaniu Programu 

współpracy, 
e) przygotowania projektów regulaminów oraz procedur dotyczących współpracy,  
f) przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert oraz rozstrzygnięciu konkursów, 
g) przygotowania projektów umów na realizację zadań publicznych oraz merytorycznej analizy sprawozdań  

z realizacji zadań, 
h) przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych, we współpracy z wydziałami merytorycznymi Starostwa  

i jednostkami organizacyjnymi powiatu, 
i) organizacji pracy Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 
j) przygotowania projektu sprawozdania z wykonania Programu współpracy, 
k) koordynacji współpracy z organizacjami. 

5) Wydział Edukacji, Kultury i Promocji, w zakresie: 
a) przygotowania i opracowania materiałów związanych z obejmowaniem patronatem przedsięwzięć organizacji 

pozarządowych o znaczeniu i zasięgu ponadgminnym, 
b) promocji Programu współpracy. 

6) Wydział Finansowy, w zakresie: 
a) kontroli wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy, w tym analizy pod 

względem rachunkowym sprawozdań z realizacji zadań publicznych. 
7) Pozostałe wydziały merytoryczne Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu w zakresie realizowanych zadań  

i kompetencji. 
8) Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w zakresie: 

a) współdziałania z merytorycznymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie 
współpracy z organizacjami, 

b) monitorowania i wskazywania nowych rozwiązań współpracy pomiędzy powiatem a organizacjami, 
c) gromadzenia i rozpowszechniania istotnych informacji dla działalności podmiotów Programu współpracy, 
d) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy przez podmioty Programu współpracy w skali lokalnej, 

ogólnopolskiej i międzynarodowej, 
e) podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie objętym współpracą, 
f) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania 

tych kierunków.  
 
 

IV. FORMY WSPÓŁPRACY 
 
1. ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM 
 
1.1. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych  

 
Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywało się w formie wsparcia lub powierzenia 
realizacji zadania w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym. 
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Zgodnie z postanowieniami rozdziału VII. Programu współpracy, Zarząd Powiatu Wołomińskiego podjął uchwały  
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: I edycja w listopadzie 2013 r.,  
II edycja w grudniu 2013 r., III edycja w kwietniu 2014 r. oraz IV edycja w maju 2014 r. 
 
Na 24, spośród 28 ogłoszonych konkursów ofert w zakresach: turystyka, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
oraz kultura fizyczna, wpłynęło 100 ofert złożonych przez 61 organizacji pozarządowych, w tym: 43 stowarzyszenia, 16 
fundacji i 2 kościelne osoby prawne, prowadzących na terenie powiatu wołomińskiego działalność. 
 
Zarząd Powiatu Wołomińskiego pozytywnie rozpatrzył 41 spośród 100 złożonych ofert, spośród 59 ofert rozpatrzonych 
negatywnie: 30 ofert zostało wykluczonych z przyczyn formalnych, 19 ofert nie zdobyło wymaganej liczby punktów, w 10 
przypadkach odmówiono przyznania dotacji z powodu braku środków finansowych. W rezultacie podpisano 40 umów  
z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, 1 organizacja zrezygnowała z realizacji zadania przed 
podpisaniem umowy, w 3 przypadkach rozwiązano umowy za porozumieniem stron. 

 
Po zrealizowaniu zadań, w 12 przypadkach, organizacje zwróciły kwotę niewykorzystanej lub nadmiernie pobranej 
dotacji – ogółem 2.923,30 zł (wg stanu na dzień 20 marca 2015 r.), żaden z podmiotów, którym przyznano dotacje nie 
został wezwany do jej zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania. 

 
Tabela 1.  Zestawienie środków przyznanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 

w roku 2014 

LP ZAKRES 
PLAN  

NA 2014 (ZŁ)1) 

LICZBA 
OFERT2) 

LICZBA UMÓW3) 
PRZYZNANA  

DOTACJA (ZŁ) 

1 Turystyka 60.000 17 5 59.443 

2 Ochrona zdrowia 55.000 7 4 54.998,80 

3 Pomoc społeczna 238.000 7 5 238.000 

4 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100.000 11 5 80.000 

5 Edukacyjna opieka wychowawcza 90.000 5 3 71.300 

6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 56.230 16 3 56.230 

7 Kultura fizyczna  80.000 36 12 72.448 

OGÓŁEM ZAKRESY 1 – 7 679.230 99 37 632.419,80 

1) plan na rok 2014 po zmianach, z wyłączeniem środków na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy; plan na rok 2014 obejmuje środki 
przeznaczone zarówno na dofinansowanie projektów w konkursach ofert jak i finansowanie projektów składanych w trybie pozakonkursowym, 

2) nie ujęto umowy na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Radzyminie, 
3) dot. wyłącznie zrealizowanych projektów. 

 
Odbiorcami projektów realizowanych przy udziale środków powiatu wołomińskiego było około 8.400 osób, zaś  
w realizacji projektów pomagało około 250 wolontariuszy. 
 
1.2. Środowiskowe domy samopomocy 

 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: 
Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B, 
podpisano umowę z Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą  
w Ząbkach, na utworzenie i prowadzenie w okresie 15 października 2011 r. – 31 grudnia 2015 r. Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ząbkach. 
Na prowadzenie placówki w roku 2014 przeznaczono kwotę 304.920,00 zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.  
w placówce objęto opieką 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, mieszkańców powiatu wołomińskiego.  
Zadanie realizowane jest w ramach porozumienia zawartego w dniu 12 października 2011 r. pomiędzy Wojewodą 
Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim w sprawie uruchomienia i prowadzenia środowiskowego domu samopomocy 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla 
osób upośledzonych umysłowo, podpisano umowę z CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie, na 
prowadzenie w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie.  
Na realizację zadania w roku 2014 przeznaczono kwotę 345.600,00 zł. 
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Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w placówce objęto opieką 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
mieszkańców powiatu wołomińskiego.  
 
1.3. Formy pozakonkursowe realizacji zadań publicznych 
 
7 organizacji pozarządowych złożyło 8 wniosków w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych, 
podpisano 5 umów z 5 organizacjami na łączną kwotę 46.170,00 zł.  
 
Tabela 2.  Zestawienie środków przyznanych na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym  

w roku 2014 

LP ZAKRES 
PLAN  

NA 2014 (ZŁ)1) 

LICZBA 
OFERT 

LICZBA UMÓW 
PRZYZNANA  

DOTACJA (ZŁ) 

2 Ochrona zdrowia 55.000 1   

3 Pomoc społeczna 238.000 1   

4 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100.000 3 2 20.000 

5 Edukacyjna opieka wychowawcza 90.000 2 2 18.670 

7 Kultura fizyczna  80.000 1 1 7.500 

OGÓŁEM ZAKRESY 1 - 5 563.000 8 5 46.170 

1) plan na rok 2014 po zmianach, z wyłączeniem środków na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy; plan na rok 2014 obejmuje środki 
przeznaczone zarówno na dofinansowanie projektów w konkursach ofert jak i finansowanie projektów składanych w trybie pozakonkursowym. 

 
W projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe udział wzięło około 600 osób, w realizacji projektów 
pomagało około 20 wolontariuszy. Po zakończeniu realizacji zadań 6 organizacji zwróciło niewykorzystane lub 
nienależycie wykorzystane środki w kwocie 1.242,37 zł ogółem. 
 
1.4. Kontrola realizacji zadań publicznych 

 
W ramach nadzoru nad realizacją zadań publicznych przeprowadzono, zgodnie z planem, 35 kontroli projektów, w tym 
kontrole w środowiskowych domach samopomocy w Radzyminie i Ząbkach.  
W ponad 20 przypadkach do kontrolowanych podmiotów wystąpiono z zaleceniami pokontrolnymi (uwagi dotyczyły 
prowadzenia rachunkowości) – wszystkie podmioty wywiązały się z zaleceń. 
 
1.5. Warsztat Terapii Zajęciowej 

 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ząbkach powstały w 1992 r., do 2011 r. były prowadzone przez Wojewódzki Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" w Ząbkach. Od dnia 1 lipca 2011 r. Warsztaty prowadzi Drewnickie 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „EMPATIA” z Ząbek. 
Warsztaty są placówką rehabilitacyjną dla osób dorosłych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z powodu 
choroby psychicznej. Posiadają 6 pracowni terapeutycznych: krawiecką, artystyczną, stolarską, kulinarną, ogrodniczą, 
komputerową, w miarę potrzeb uczestników organizowane są dodatkowe zajęcia sportowe w okresie wiosenno – letnim.  
Działalność WTZ jest w 90 % dofinansowywana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – 355.104,00 zł, w 10 % ze środków powiatu wołomińskiego – 39.456,00 zł. Wg stanu na dzień 31 
grudnia 2014 r. w zajęciach uczestniczyły 24 osoby. 
. 
 
2. WYMIANA INFORMACJI  O PLANOWANYCH KIERUNKACH DZIAŁALNOŚCI I WSPÓŁDZIAŁANIE W CELU 

ZHARMONIZOWANIA TYCH DZIAŁAŃ 
PROMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

 
Zarząd Powiatu Wołomińskiego informował organizacje pozarządowe o wszelkich działaniach związanych z szeroko 
pojętą współpracą z organizacjami pozarządowymi. Na stronie internetowej powiatu, w zakładkach Aktualności i baner 
NGO, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie oraz na 
tablicach ogłoszeń w Starostwie i PCPR zamieszczano informacje dot. ogłoszonych konkursów ofert, wyników 
konkursów, konsultacji społecznych, zaproszenia na spotkania z organizacjami pozarządowymi. 
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Ponadto – z własnej inicjatywy bądź na wniosek organizacji pozarządowych – umieszczano na stronie internetowej 
powiatu, także na tablicach ogłoszeń w Starostwie i PCPR, materiały promujące organizacje pozarządowe m. in. 
informacje o osiągnięciach, imprezach, wynikach konkursów organizowanych przez podmioty działające w sferze 
pożytku publicznego i tp. Najczęstszą formą kontaktu z organizacjami pozarządowymi są e-maile (listy mailingowe 
zawierają e-maile ponad 150 organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu). 

 
2.1. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” 

 
Powiat wołomiński przystąpił do Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” (LGDRW) na podstawie deklaracji 
członka wspierającego z dnia 15 października 2008 r.  
Rada Powiatu Wołomińskiego uchwałą Nr IV-57/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. podjęła decyzję o przystąpieniu powiatu 
wołomińskiego do LGDRW w formie członka zwyczajnego. Powiat wołomiński opłaca roczną składkę członkowską  
w kwocie 5.000,00 zł. 
 
W ramach współpracy z LGDRW powiat wołomiński w 2014 r. złożył 2 wnioski o dofinansowanie: 

 „Renowacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Postoliskach”. Wartość projektu 73.114,89 zł, 
wnioskowana kwota dofinansowania 50.000,00 zł (z przyczyn formalno-prawnych zadanie nie zostanie 
zrealizowane), 

 Oznakowanie przebiegu tras rowerowych na terenie powiatu wołomińskiego wraz z wykonaniem infrastruktury 
towarzyszącej. Wartość projektu 82.902,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 50.000,00 zł (planowany termin 
realizacji – I kwartał 2015 r.). 

 
Przedstawicielem Powiatu w LGDRW w 2014 r. był Pan Grzegorz Grabowski. 
 
2.2. Lokalna Grupa Rybacka Zalewu Zegrzyńskiego 
 
Lokalna Grupa Rybacka Zalewu Zegrzyńskiego powstała w 2011 r. w ramach realizacji Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", Rada Powiatu 
Wołomińskiego w dniu 30 listopada 2011 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do LGRZZ na prawach członka 
zwyczajnego. Powiat wołomiński opłaca roczną składkę członkowską w kwocie 5.000,00 zł. 
 
Przedstawicielem Powiatu w LGRZZ w 2014 r. był Pan Grzegorz Grabowski. 
 
2.3. Lokalna Organizacja Turystyczna „Cudu nad Wisłą 1920” 
 
W roku 2014 zarezerwowano także środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł na składkę członkowską w Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Cud nad Wisłą 1920”, jednak ze względu na brak informacji o podjęciu przez organizację 
działalności de facto powiat nie uczestniczył w LOT. 
 
2.4. Projekt „Dobry klimat dla Powiatów” 
 
Powiat Wołomiński bierze udział w projekcie „Dobry klimat dla Powiatów”, realizowanym przez Instytut na rzecz 
Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus, którego głównym celem jest ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych, aktywizacja lokalnych władz i społeczności na rzecz działań w zakresie ochrony klimatu  
i adaptacji do jego zmian oraz stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych  
na ochronę klimatu i adaptacje do jego zmian.  
Działania podejmowane w 2014 r. dotyczyły edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży, a także obejmowały spotkania  
i uzgodnienia z organami odpowiedzialnymi za prawidłowe sporządzenie projektów dokumentów z zakresu planowania 
przestrzennego, z uwzględnieniem warunków wynikających ze zmian klimatycznych (gospodarka wodna, ochrona lasów 
i tp.).   
 
2.5. Pozostałe działania podejmowane we współpracy bądź na rzecz organizacji pozarządowych 
 
Wydział Obsługi Zarządu 

 W ramach realizacji projektu „Powiat Wołomiński – wyprawa z naturą i kulturą”, Wydział realizował współpracę  
z organizacjami pozarządowymi, w ograniczonym zakresie, wynikającą z zakresu projektu (obejmował tereny gmin 
Jadów, Dąbrówka i Strachówka). 
W dniu 25 kwietnia 2014 r. została zorganizowana konferencja rozpoczynająca projekt, na którą zostali zaproszeni 
m. in. przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gmin: Dąbrówka, Jadów i Strachówka. Podczas 
konferencji przedstawiono ogólne założenia projektu dotyczące wytyczenia i oznakowania tras rowerowych. W toku 
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dalszej realizacji projektu konsultowano z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszenie Miłośników Urli, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Myszadłach, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Zawiszynie, Stowarzyszenie 
Miłośników Sulejowa, Fundacja Dzieci-Dzieciom, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Strachówki, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przebieg tras rowerowych. 
W związku z realizacją projektu „Powiat Wołomiński - wyprawa z naturą i kulturą” zostały ogłoszone przetargi na 
oznakowanie tras turystycznych oraz budowę infrastruktury turystycznej. W wyniku postępowania przetargowego 
Wykonawcą zadań została Fundacja Szlakami Po Polsce z miejscowości Skoki k/Międzyrzecza. 

 W ramach ogłoszonych przez Powiat Wołomiński otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 
podjęta została współpraca z dwiema organizacjami: Lokalną Grupą Działania „Równiny Wołomińskiej”, która 
zrealizowała zadanie „Ewidencja szlaków i tras turystycznych powiatu wołomińskiego” oraz Fundacją Dowiedz się 
Więcej, która zrealizowała zadanie „Szczypta smaku znad Bugu i Liwca”. 

 
Wydział Ochrony Środowiska 

 Organizacja rajdu rowerowego:  
Młodzieżowy Wolontariat Szkolno–Parafialny „Otwarte Serce” po zakończeniu rajdu w dniu 14 czerwca 2014 r., 
przygotował i przeprowadził zajęcia i zabawy dla najmłodszych uczestników całej imprezy. 

 Festyn „W Baśniowej Krainie… w Wołominie”: 
Na prośbę Młodzieżowego Wolontariatu Szkolno–Parafialnego „Otwarte Serce”, dokonano zakupu i przekazania 60 
szt. sadzonek roślin liściastych gatunków rodzimych w pojemnikach i 3 szt. 50 litrowych worków ziemi. Ww. rośliny  
i ziemia zostały wykorzystane podczas organizacji warsztatów dla dzieci przy stanowisku ekologicznym promującym 
zdrowe żywienie oraz ogrodnictwo podczas IV Festynu pt. „W Baśniowej Krainie… w Wołominie”, który odbył się  
dnia 26 czerwca 2014 r. w Przedszkolu nr 5 im. Kota w Butach” w Wołominie. Koszt: 200,88 zł.  

 We współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków w ramach akcji „Zimowy karmnik” 
przeprowadzono w dniach 20 i 21 listopada 2014 r. dwa szkolenia z zakresu ochrony przyrody dla 28 nauczycieli.  

 
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

 W dniu 8 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Wołomińskim (w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele  
2 organizacji pozarządowych). W trakcie spotkania, omawiano realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Powiatu Wołomińskiego w 2013 r. oraz zaopiniowano sprawozdanie przygotowane przez Wydział 
na podstawie danych przekazanych przez członków Zespołu. Zespół przyjął stanowisko w sprawie konieczności 
budowy nowego obiektu szpitalnego dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” spółka z o.o.  
w Ząbkach, które zostało przekazane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i Staroście Wołomińskiemu. 

 W 2014 r. Wydział zajmował się organizacją trzech posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Wołominie, w skład której wchodzą przedstawiciele 5 organizacji pozarządowych.  
Rada opiniowała projekty uchwał przedstawione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie: 

 projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2014 r. oraz projekt uchwały  
w sprawie zmiany ww. uchwały,   

 projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2013 r. „Powiatowego 
Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 
2013 – 2015 dla Powiatu Wołomińskiego”. 

Zaopiniowała także projekt przedstawiony przez Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie  
– SPZ ZOZ „Wyposażenie przychodni w Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie  
– Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt 
rehabilitacyjny”. 

 Powiat wołomiński w dniu 21 maja 2014 r. zawarł umowę z Fundacją Rzecznik Praw Rodziców z Warszawy  
o wsparcie realizacji zadania publicznego „Stworzenie ram dla kompleksowej polityki społecznej powiatu 
wołomińskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy”. W wyniku współpracy między Fundacją i urzędnikami 
delegowanymi z ramienia powiatu został opracowany Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu 
Wołomińskiego na lata 2014 – 2017, zadanie publiczne miało również na celu wsparcie efektywnego wdrożenia 
strategii sformułowanej w Programie poprzez udostępnienie konsultacji specjalistów Fundacji dla pracowników 
wszystkich instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy (konsultacje telefoniczne dostępne 
w okresie 16 czerwca – 14 sierpnia 2014 r.) oraz przygotowanie konferencji „Przeciwdziałanie przemocy a wsparcie 
rodziny”. 

 W dniu 12 czerwca 2014 r. Wydział wspólnie z Fundacją Rzecznik Praw Rodziców zorganizował konferencję „Jak 
Skutecznie Przeciwdziałać Przemocy”, która była częścią realizacji zadania publicznego powierzonego organizacji 
pozarządowej. Jednocześnie konferencja ta była spotkaniem Powiatowej Rady do spraw Rodziny, w skład której 
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wchodzą między innymi przedstawiciele 10 organizacji pozarządowych. Konferencja była kontynuacją poruszonego  
na spotkaniu Rady w grudniu 2013 r. problemu odbierania dzieci rodzicom w powiecie wołomińskim.  

 W 2014 r. Wydział realizując Program polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl podjął 
współpracę z: 

 Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie przy organizacji kampanii nadawania 
Certyfikatów „Szkoła Przyjazna Rodzinie”, 

 Społecznym Komitetem Organizacyjnym Marszu dla Życia i Rodziny w Wołominie przy organizacji Marszu  
dla Życia i Rodziny, 

 Fundacją „Kibicuj Rodzinie” poprzez wsparcie akcji "Wirtualna choinka", organizowanej przez Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej i Fundację „Kibicuj Rodzinie”. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2014 r. przyznało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 projektom realizowanym przez organizacje pozarządowe (1 fundacja,  
1 kościelna osoba prawna oraz 3 terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń) w zakresie sportu, kultury, turystki  
i rekreacji. Wartość projektów 164.674,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 72.136,91 zł. W zrealizowanych 
imprezach, spartakiadach, turnusach i wycieczkach uczestniczyło 320 osób. 
 
 
3. PROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTÓW DOKUMENTÓW I AKTÓW PRAWNYCH 

DOT. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 
3.1. Konsultacje społeczne  
 
W roku 2014 przeprowadzono 3 konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego:  
 w sprawie: podziału Powiatu Wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych 

wybieranych w okręgach wyborczych, 
 w sprawie: Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, 
 w sprawie: Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego. 
 
Najczęściej wykorzystywane formy konsultacji: 

 publikacja na stronach internetowych www.powiat-wolominski.pl baner NGO, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka Konsultacje społeczne informacji o przystąpieniu do konsultacji 
zawierającej zaproszenie do udziału w konsultacjach, informacje zawarte w uchwale Zarządu Powiatu, 
udostępnienie dokumentu poddanego konsultacjom, 

 przekazanie informacji o planowanych konsultacjach radnym powiatu wołomińskiego, 

 listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów, 

 konsultacje w ramach Zespołu doradczo-inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
3.2. Zespół o charakterze doradczym i inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 
Zespół o charakterze doradczym i inicjatywnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, podczas 4 spotkań  
w 2014 r., w ramach realizowanych zadań, zajmował się zagadnieniami: 

 wyrażenie opinii w sprawie realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami 
pozarządowymi... na rok 2013, 

 wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie podziału Powiatu 
Wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach 
wyborczych, 

 omówienie konsultacji społecznych oraz wyrażenie opinii w sprawie projektu Programu współpracy Powiatu 
Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2015, 

 wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacji 
pozarządowymi... na rok 2015, 

 wyrażenie opinii w sprawie kandydatur do komisji konkursowych oceniających oferty w konkursach ofert  
na realizację zadań publicznych w roku 2015, 

 omówienie zmian w „Procedurze kontroli realizacji zadań publicznych”, 

 omówienie zmian w „Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację 
zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”. 

 

http://www.powiat-wolominski.pl/
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/


 
8 

4. OBEJMOWANIE PATRONATU NAD PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORGANIZACJI 
 
W 2014 roku rozpatrzono 69 wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe o objęcie patronatem Starosty 
Wołomińskiego przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym. Z tej liczby w 3 przypadkach odmówiono objęcia 
patronatem. W 3 przypadkach przyznano patronat honorowy. Pozostałe przedsięwzięcia zostały w ramach przyznanego 
patronatu dofinansowane łączną kwotą 181.096,80 zł.  
 
Tabela 3.  Patronaty w roku 2014 

 

LICZBA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH 
PRZEZ ORGANIZACJE  

POZARZADOWE 
PRZYZNANE ŚRODKI (ZŁ) ODRZUCONE WNIOSKI 

UDZIELONE PATRONATY 
HONOROWE NIE WIĄŻĄCE SIĘ ZE 

WSPARCIEM FINANSOWYM 

69 181.096,80 3 3 

 
 
5. POMOC W SKŁADANIU WNIOSKÓW, ROZLICZANIU ZADAŃ ORAZ WYDAWANIE OPINII NA WNIOSEK 

ORGANIZACJI 
POMOC PRZY TWORZENIU I REJESTRACJI NOWOPOWSTAJĄCYCH ORGANIZACJI 

 
W roku 2014 udzielono kilkudziesięciu porad dotyczących tworzenia stowarzyszeń, w tym klubów sportowych, 
opiniowano statuty nowopowstających organizacji (w tym 30 opinii do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie 
rejestracji organizacji lub zmiany statutu), udzielano konsultacji w sprawach likwidacji organizacji. Wydano kilkadziesiąt 
wyciągów z prowadzonych w Starostwie ewidencji klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych.  
 
Ponadto pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich udzielali wyjaśnień oraz konsultacji w sprawie ofert składanych  
w konkursach ofert na realizację zadań publicznych, udzielali pomocy w sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań 
publicznych. 
 
Na wniosek 3 organizacji pozarządowych wydano rekomendacje dot. współpracy w latach ubiegłych. 
 
 
6. PROWADZENIE BAZY DANYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE 

POWIATU 
 
6.1.  Rejestry i ewidencji  
 
Wydział Spraw Obywatelskich na bieżąco prowadzi bazę danych organizacji pozarządowych działających na terenie 
powiatu wołomińskiego (w formie papierowej oraz elektronicznej), która wg stanu na 31 grudnia 2014 r. obejmuje: 

 374 stowarzyszenia działające w formach:  

 stowarzyszeń rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym – 219, 

 terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń – 12, w tym 3 z osobowością prawną, 

 stowarzyszeń zwykłych – 49, 

 klubów sportowych – 94, 

 77 fundacji. 
 
Tabela 4.  Organizacje wpisane do ewidencji w roku 2014 

ZAKRES DZIAŁANIA 
RODZAJ ORGANIZACJI 

ŁACZNIE 
STOWARZYSZ. REJ. 

W KRS 
STOWARZYSZ. 

ZWYKŁE 
KLUBY SPORTOWE FUNDACJE 

Edukacja  
Kultura 

2 2  5 9 

Polityka społeczna  1   1 

Rozwój regionalny  
Społeczności lokalne 

8 4  3 15 

Sport 2  5  7 

Inne 4 1  6 11 

ŁĄCZNIE 16 8 5 14 43 
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Na bieżąco aktualizowana baza organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie powiatu 
wołomińskiego (prowadzona z podziałem na gminy Powiatu, zawierająca nazwę, adres siedziby, telefon kontaktowy oraz 
e-mail i adres strony internetowej) dostępna jest na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl w zakładce Poradnik 
interesanta – Dane teleadresowe oraz banerze NGO. 
 
6.2.  Mapa aktywności organizacji pozarządowych 

 
Zarządzeniem nr 80/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. Starosta Wołomiński określił zasady opracowania „Mapy 
aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wołomińskiego, procedurę jej aktualizowania, 
uzupełniania oraz wykorzystania. 
 
Mapa jest wykazem organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wołomińskiego, który opracowano  
w celu systematycznego przekazywania mieszkańcom powiatu oraz wszystkim podmiotom zainteresowanym 
działalnością pożytku publicznego, aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie 
powiatu i na rzecz jego mieszkańców. Mapa – poza podstawowymi danymi teleadresowymi – zawiera informacje  
o osobach reprezentujących organizacje, o celach organizacji pozarządowych, realizowanych projektach. 
Aktualizacji danych organizacji pozarządowych w „Mapie aktywności” dokonano w okresie styczeń – marzec 2014 r. na 
podstawie ankiety „formularz identyfikacyjny” oraz „formularz aktualizacyjny”. Dokumenty dostępne są na stronie 
internetowej www.powiat-wolominski.pl w banerze NGO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przygotowała: Dorota Romańczuk – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 

na podstawie materiałów udostępnionych przez wydziały 
merytoryczne Starostwa Powiatowego w Wołominie i jednostki 
organizacyjne powiatu wołomińskiego. 

 
 
 

Wołomin - marzec 2015 

http://www.powiat-wolominski.pl/
http://www.powiat-wolominski.pl/

