Załącznik do Uchwały Nr 591/2022
Zarządu Powiatu Działdowskiego
z dnia 17 maja 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA
24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE
W 2021 ROKU
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Wstęp
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057
ze zm.), zwana dalej Ustawą, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi Organizacjami.
Program współpracy służy zaplanowaniu obszarów współpracy i jej form oraz wybraniu priorytetów
wspólnego działania organów samorządu terytorialnego i działających na jego obszarze Organizacji.
Roczny program współpracy poddawany jest konsultacjom z Organizacjami. Do projektu Programu
Współpracy

Powiatu

Działdowskiego

z

Organizacjami

Pozarządowymi

oraz

Podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 rok, zwanego dalej Programem Współpracy, nie wpłynęły żadne uwagi.
Program Współpracy realizowany w 2021 roku został przyjęty przez Radę Powiatu
Działdowskiego Uchwałą Nr XXVIII/207/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku. Jego głównym celem było
budowanie partnerstwa pomiędzy Powiatem Działdowskim a organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów
lokalnych. Celami szczegółowymi były: poprawa jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb
mieszkańców powiatu działdowskiego i efektywne wykorzystywanie publicznych środków
finansowych, otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
integracja organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy
działających na rzecz Powiatu Działdowskiego i jego mieszkańców, wzmacnianie potencjału
organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz rozwój wolontariatu.
1. Obszary współpracy Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz zadania priorytetowe.
Obszar współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami obejmował sferę zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy. Należy zaznaczyć, że sfera zadań publicznych obejmuje obecnie
33 rodzaje zadań, które mogą być podejmowane we współpracy merytorycznej pomiędzy administracją
publiczną a sektorem pozarządowym. Z tego katalogu w ramach Programu Współpracy wybrane zostały
zadania priorytetowe uwzględniające potrzeby mieszkańców powiatu działdowskiego i możliwości
działających lokalnie organizacji pozarządowych z następującego zakresu:
- edukacji,
- kultury,
- kultury fizycznej i turystyki,
- ochrony środowiska i przyrody,
- promocji i ochrony zdrowia, z uwzględnieniem działań na rzecz walki z pandemią COVID-19,
- pomocy społecznej,
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- wspierania osób niepełnosprawnych,
- nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
W tych obszarach realizowana była współpraca samorządu powiatu z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego. Dodatkowo Organizacje przy realizacji zadań współdziałały
w zakresie budowania pozytywnego wizerunku Powiatu Działdowskiego.
2. Formy współpracy
Współpraca samorządu Powiatu Działdowskiego z Organizacjami w 2021 r. miała charakter finansowy
i pozafinansowy. Program Współpracy miał charakter otwarty. Zakładał możliwość uwzględniania
nowych form współpracy oraz ogłaszania konkursów na zadania nieokreślone w Programie
Współpracy. Organizacje, których zadania były wspierane finansowo z budżetu Powiatu
Działdowskiego zobowiązane były do promowania Powiatu Działdowskiego poprzez przekazywanie
jak największej liczbie odbiorców informacji o dofinansowaniu zadania ze środków publicznych,
informowaniu w wypowiedziach publicznych i przekazywanych komunikatach medialnych informacji
o współudziale

Powiatu

Działdowskiego

w realizacji

zadania,

w

tym

o

współudziale

finansowym, zamieszczanie herbu Powiatu Działdowskiego w drukach promocyjnych (plakaty, ulotki,
broszury, foldery itp.) oraz na stronach internetowych dotowanego podmiotu.
2.1. Współpraca przy realizacji zadań ogłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert
W 2021 r. prowadzono współpracę w formie zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym. Odbywało się to w kilku trybach wynikających z przepisów regulujących relacje
pomiędzy administracją publiczną a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Tryb otwartego konkursu ofert
Zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert
może mieć formy:
1) powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na sfinansowanie ich
realizacji,
2) wspierania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.
W Powiecie Działdowskim w 2021 r. zorganizowano siedem otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w obu ww. formach. Konkursy zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami
Ustawy oraz zasadami określonymi w Uchwale Nr XXVIII/207/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia Programu Współpracy. Dodatkowo przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) nakładają na powiat obowiązek prowadzenia punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, z których część musi być prowadzona przez organizacje pozarządowe wyłonione
w trybie otwartego konkursu ofert. Finansowanie tych punktów odbywa się w formie dotacji celowej
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udzielonej Powiatowi Działdowskiemu przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
(środki pochodzące z Ministerstwa Sprawiedliwości).
Otwarte konkursy ofert organizowane w 2021 roku przez jednostki organizacyjne Powiatu
Działdowskiego cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Organizacji.
Zgodnie z zapisami Ustawy uprawnionymi do otrzymania dotacji w otwartych konkursach są:
1) organizacje pozarządowe (niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami
i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami
prawnymi, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym
fundacje i stowarzyszenia z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych,
związków zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne oraz europejskich partii
politycznych);
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4) spółdzielnie socjalne;
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
działającymi na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Spośród podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie powiatu działdowskiego
najczęściej o dotacje ubiegały się stowarzyszenia. Wynika to z faktu, że jest to najpopularniejsza forma,
w której zrzeszają się obywatele powiatu działdowskiego dla realizacji celów pożytku publicznego.
Wysokość środków finansowych z budżetu Powiatu Działdowskiego przeznaczonych na współpracę
przy realizacji zadań w ramach otwartego konkursu ofert w 2021 roku w poszczególnych zakresach
wyniosła:
- z zakresu kultury – 110 491,65 zł,
- z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 51 803,90 zł,
- z zakresu promocji i ochrony zdrowia – 11 000,00 zł,
- z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej – 126 060,00 zł,
- z zakresu pomocy społecznej – 2 485 544,78 zł.
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Zadania z zakresu kultury
Lp.

Nazwa zadania
publicznego

1.

Prezentacja potraw
i wyrobów naszego
regionu

2.

Powiatowy przegląd
twórczości
artystycznej seniorów

3.

Konkurs - wystawa
dorobku artystycznego
twórców
nieprofesjonalnych
Powiatu
Działdowskiego

4.

Powiatowy Dzień Ojca

5.

Festiwal Chóralny
„Młodzi mają głos”

6.

Copernicus

7.

Festiwal RzecznoBagienny

Krótka charakterystyka
Celem było upowszechnianie
wiedzy dotyczącej
wykorzystywania walorów
regionalnych potraw i wyrobów
w ofercie lokalnej turystyki,
agroturystyki oraz rzemiosła
i przetwórstwa.
Zorganizowany przegląd miał
na celu aktywizację osób starszych
oraz ich integrację, a także
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu.
Zadanie dało możliwość
zaprezentowania dorobku
artystycznego twórców
nieprofesjonalnych z terenu
powiatu działdowskiego oraz
wymiany doświadczeń.
Zadanie miało na celu
zorganizowanie wspólnego
spędzania czasu rodziców
z dziećmi, wzmacniania relacji
rodzinnych poprzez udział
w różnych zabawach.
Ideą festiwalu jest integracja
i rozwój młodzieżowego
środowiska chóralnego, jak
i szerszej aktywizacji kulturalnej
oraz wymiana doświadczeń wśród
dyrygentów i młodzieży, wzajemne
wsparcie i samodoskonalenie się.
Festiwal miał zasięg ogólnopolski
i promował Powiat Działdowski.
Celem zadania było
zorganizowanie dla dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych
alternatywnej atrakcji turystycznej
powiatu działdowskiego w postaci
cyklu imprez kulturalnonaukowych poświęconych
astronomii i postaci Mikołaja
Kopernika oraz realizacja wydarzeń
edukacyjnych skierowanych
do uczniów szkół powiatu
działdowskiego, dla których zostały
przeprowadzone warsztaty
astronomiczne. Zadanie promowało
Powiat Działdowski w regionie
i kraju.
Celem festiwalu była integracja
mieszkańców wsi z gośćmi, którzy
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Nazwa wykonawcy

Wysokość
środków
publicznych

MGOK Lidzbark

2 999,68 zł

MGOK Lidzbark

2 000,00 zł

MGOK Lidzbark

3 500,00 zł

Stowarzyszenie
Historyczno –
Strzeleckie
„Pogranicze
w Ogniu”

4 000,00 zł

Stowarzyszenie
Chóru
„Our Voice”

15 000,00 zł

Fundacja Nicolaus
Copernicus

20 000,00 zł

Stowarzyszenie
Pozytywna

5 999,97 zł

8.

XXV Ogólnopolski
Festiwal Twórczości
Religijnej
FERA 2021

9.

Powiatowe Wieczory
z Poezją

10.

Turniej Rycerski

11.

Działdowski Festiwal
Ogniowy

12.

Konferencja
popularnonaukowa
w 80. rocznicę
męczeńskiej śmierci
Patronów Miasta
Działdowa

13.

Rajd Pograniczem

14.

Festyn Grunwaldzki

czynnie uczestniczyli
w warsztatach tematycznych,
koncertach, plenerach rzeźbiarskich
i malarskich.
Celem zadania była aktywizacja
dzieci, młodzieży szkolnej oraz
dorosłych na rzecz rozwoju
artystycznych uzdolnień i promocja
artystów amatorów z zakresu
plastyki, aktorstwa, literatury,
muzyki, fotografii, krzewienie
wartości etycznych i kultury
chrześcijańskiej.
Celem zadania była promocja
lokalnych artystów
z zakresu literatury, muzyki,
malarstwa, fotografiki
oraz przedstawienie znanych
artystów polskich scen
teatralnych i telewizyjnych
prezentujących dorobek artystyczny
lokalnych twórców.
Poprzez obserwowanie konkurencji
turniejowych (łuczniczych,
bojowych, biegu dam,
hakowniczych itp.), a także wzięcie
udziału w pokazach (np. ptaków
drapieżnych) oraz zajęciach
warsztatowych (kaligrafii
średniowiecznej, średniowiecznych
grach planszowych) uczestnicy
i widzowie mogli zapoznać się
z historią, tradycją oraz kulturą
średniowieczną na terenie powiatu
działdowskiego.
Celem było zaprezentowanie sztuki
kuglarskiej na bardzo wysokim
poziomie oraz zrealizowanie
atrakcyjnego dla widzów turnieju
grup ogniowych.
Zadanie było skierowane do osób
interesujących się historią
dotyczącą niemieckiego
i sowieckiego obozu w Działdowie.
Przeprowadzona konferencja była
elementem edukacyjnym
poszerzającym wiedzę o obozie
i jego więźniach.
Rajd pieszy śladami pamięci
narodowej po terenie powiatu
działdowskiego mający na celu
popularyzację „małej ojczyzny”,
jej dziejów oraz historycznych
miejsc.
Celem zadania było zapoznanie
zuchów, harcerzy oraz społeczności
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Wieś Koty

GOKiS w IłowieOsadzie

3 000,00 zł

Stowarzyszenie
Działdowska
Kuźnia Słowa

10 492,00 zł

Stowarzyszenie
Działdowskie
Bractwo Rycerskie

6 500,00 zł

Stowarzyszenie
Działdowskie
Bractwo Rycerskie

4 000,00 zł

Stowarzyszenie
Odnowy
Chrześcijańskiej
„Pamięć
i Tożsamość”

5 000,00 zł

ZHP Działdowo

3 000,00 zł

ZHP Lidzbark

2 000,00 zł

15.

Festiwal Piosenki
Harcerskiej

16.

Przegląd Orkiestr
Dętych im. Jana
Wiśniewskiego
i XXX-lecie Zespołu
Mażoretek GAMA

powiatu działdowskiego włącznie
z turystami z obyczajami i życiem
codziennym rycerstwa polskiego.
Uwieńczeniem festynu był wyjazd
harcerzy na pola Grunwaldu,
wizyta w Muzeum Grunwaldu oraz
zwiedzanie Działdowskiego
Muzeum Interaktywnego.
Festiwal piosenki harcerskiej
ma na celu integrację środowisk
hufca Działdowo ZHP i Lidzbark
ZHP, rozwija zdolności wokalne
oraz muzyczne dzieci i młodzieży.
Celem zadania była integracja
orkiestr dętych z terenu powiatu
działdowskiego oraz
zaprezentowanie repertuaru orkiestr
i dorobku zespołu Mażoretek.
Razem

ZHP Lidzbark

3 000,00 zł

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Płośnicy

20 000,00 zł

12 organizacji

110 491,65 zł

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Lp.

Nazwa zadania
publicznego

1.

Upowszechnianie piłki
siatkowej wśród
młodzieży i dorosłych
mieszkańców
Powiatu Działdowskiego

2.

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży

3.

IV Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski
Oldboyów w koszykówce
mężczyzn 55+
oraz IV Towarzyski
Turniej Seniorek

4.

Organizacja Mistrzostw
Polski Oldboyów
w Koszykówce Mężczyzn

Krótka charakterystyka
Celem zadania była
popularyzacja gry w piłkę
siatkową oraz
propagowanie aktywnej
formy wypoczynku.
Rezultatem było
podniesienie aktywności
fizycznej mieszkańców
powiatu działdowskiego.
Popularyzacja
i upowszechnianie sportu
wśród dzieci
i młodzieży szkolnej
powiatu działdowskiego
odbywała się poprzez
organizację turniejów
sportowych
z różnych dyscyplin
w kategoriach szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych.
Mistrzostwa miały zasięg
międzynarodowy.
Promowały powiat
w kraju i zagranicą. Miały
na celu propagowanie
aktywności fizycznej osób
w dojrzałym wieku.
Mistrzostwa miały na celu
wyłonienie Mistrza Polski
w koszykówce Oldboyów.
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Nazwa wykonawcy

Wysokość
środków
publicznych

Stowarzyszenie
Miłośników Siatkówki
Działdowo

6 000,00 zł

Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy

21 419,00 zł

Klub Sportowy
DZIAŁDOWIANKA

4 884,90 zł

Klub Sportowy
OLDBOYS Działdowo

5 000,00 zł

oraz Towarzyskiego
Turnieju
Juniorek Najstarszych

5.

Ogólnopolskie Biegi
Przełajowe Cross Henryka
Szordykowskiego

6.

Mistrzostwa Nordic
Walking o Puchar Starosty
Działdowskiego

7.

Turniej piłki nożnej
drużyn OLDBOYS
o Puchar Starosty
Działdowskiego

8.

IV Otwarty Turniej
Szachowy

9.

Ogólnopolski turniej
o Puchar Grunwaldu

10.

Zawody Pływackie

Mistrzostwa są imprezą
cykliczną organizowaną
co roku mającą na celu
propagowanie aktywnej
formy wypoczynku osób
w dojrzałym wieku.
W turnieju uczestniczyły
dzieci ze szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych.
Propagowano zdrowy styl
życia oraz upowszechniano
kulturę fizyczną poprzez
uprawianie masowych
biegów przełajowych.
Celem zawodów było
propagowanie aktywnej
formy wypoczynku,
popularyzowanie zdrowego
stylu życia wśród osób
w różnym wieku,
upowszechnianie Nordic
Walking jako aktywnej
formy spędzania czasu.
Celem było prowadzenie
zajęć piłki nożnej oraz
zorganizowanie turnieju
piłkarskiego
o Puchar Starosty
Działdowskiego dla grupy
zawodników Oldboys oraz
drużyn zaproszonych.
Organizacja turnieju jest
etapem w rywalizacji
wojewódzkiej w szachach
oraz jednym z elementów
podniesienia poziomu
wyszkolenia zawodników.
Zadaniem turnieju było
przeprowadzenie
rozgrywek wyłaniających
zawodników do kadry
województwa. Turniej
przybliżył także historię
Bitwy pod Grunwaldem.
Zawody pływackie były
formą edukacji oraz
popularyzacji pływania,
rywalizacji wśród
mieszkańców powiatu,
prewencji z zakresu
ratownictwa wodnego
w celu zminimalizowania
wypadków w wodzie.
Razem
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GOKiS w IłowieOsadzie

2 000,00 zł

GOKiS w IłowieOsadzie

3 000,00 zł

Działdowskie
Stowarzyszenie Piłki
Nożnej „Start
Działdowo”

3 000,00 zł

UKS Uzdowo

2 000,00 zł

UKS „YANKEES”

2 000,00 zł

Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
w Lidzbarku

2 500,00 zł

9 organizacji

51 803,90 zł

Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia
Lp.

Nazwa zadania
publicznego

1.

Zapobieganie chorobom
nowotworowym

2.

Zapobieganie infekcjom
wśród osób szczególnie
narażonych

Lp.

1.

2.

Krótka charakterystyka
Celem zadania było
edukowanie mieszkańców
na temat przeciwdziałania
chorobom nowotworowym
oraz propagowanie badań
profilaktycznych. Zadanie
polegało na integracji
środowisk oraz
solidaryzowaniu się
z osobami dotkniętymi
chorobami nowotworowymi.
Adresatami byli członkowie
stowarzyszenia, ich rodziny
oraz mieszkańcy powiatu
działdowskiego.
Celem była integracja
mieszkańców powiatu
w walce z powikłaniami
cukrzycowymi oraz
podniesienie świadomości
w społeczności lokalnej
na temat cukrzycy. Zadanie
polegało na edukacji
mieszkańców na temat
cukrzycy i wykazywaniu
niewłaściwych zachowań
mających wpływ
na występowanie powikłań
cukrzycowych.
Razem

Nazwa wykonawcy

Wysokość
środków
publicznych

Działdowskie
Stowarzyszenie
AMAZONKI

8 000,00 zł

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Koło
Miejsko-Powiatowe
w Działdowie

3 000,00 zł

2 organizacje

11 000,00 zł

Zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej
Wysokość
Nazwa zadania
Krótka charakterystyka
Nazwa wykonawcy
środków
publicznego
publicznych
Powierzenie realizacji
Przedsięwzięcia
zadania publicznego
wykonywane były na
w zakresie prowadzenia
podstawie umowy
punktu nieodpłatnej
pomiędzy Wojewodą
pomocy prawnej oraz
Zaborskie
Warmińsko-Mazurskim
świadczenia nieodpłatnego
Towarzystwo
63 030,00 zł
a Powiatem Działdowskim
poradnictwa
Naukowe z Brus
na finansowanie zadania
obywatelskiego
polegającego na udzielaniu
w Działdowie w 2021 roku
nieodpłatnej pomocy
(z uwzględnieniem
prawnej, świadczeniu
edukacji prawnej)
nieodpłatnego poradnictwa
Powierzenie realizacji
Stowarzyszenie
obywatelskiego oraz
zadania publicznego
Sursum Corda
63 030,00 zł
edukacji prawnej w 2021 r.
w zakresie prowadzenia
z Nowego Sącza
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punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz
świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego
w Lidzbarku w 2021 roku
(z uwzględnieniem
edukacji prawnej)
Razem

2 organizacje

126 060,00 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej
Nazwa zadania
publicznego

Krótka charakterystyka

Nazwa wykonawcy

Wysokość
środków
publicznych

1.

Prowadzenie na terenie
powiatu działdowskiego
Świetlicy Rewalidacyjno –
Rehabilitacyjnej dla osób
dorosłych
z niepełnosprawnością
intelektualną

Zadaniem Świetlicy jest
prowadzenie systemowej
i cyklicznej terapii,
rewalidacji oraz
rehabilitacji
osób dorosłych
z niepełnosprawnością
intelektualną.
Beneficjentami Świetlicy
były osoby dorosłe
ze znaczną i głęboką
niepełnosprawnością
intelektualną z terenu
powiatu działdowskiego.

Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Koło w Działdowie

137 934,00 zł

2.

Prowadzenie
Środowiskowego Domu
Samopomocy dla 37 osób
z terenu powiatu
działdowskiego
z zaburzeniami
psychicznymi
i niepełnosprawnych
intelektualnie oraz
wykazujących inne
przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych

Zapewnienie wsparcia
społecznego osobom, które
w wyniku upośledzenia
niektórych funkcji
organizmu lub zdolności
adaptacyjnych wymagają
pomocy w życiu
rodzinnym i społecznym.

Caritas Diecezji
Toruńskiej

790 728,00 zł

3.

Prowadzenie Ośrodka
Interwencji Kryzysowej

4.

Prowadzenie całodobowej
placówki opiekuńczowychowawczej typu
socjalizacyjnego
dla 14 dzieci
Placówka „MARIO”

Lp.

Zapewnienie schronienia,
posiłku i pomocy
specjalistów w sytuacji
kryzysowej.
Zapewnienie dziecku
całodobowej opieki
i wychowania oraz
zaspokojenia jego
niezbędnych potrzeb,
a w szczególności
emocjonalnych,
rozwojowych,
zdrowotnych, bytowych,
społecznych i religijnych.
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Caritas Diecezji
Toruńskiej

Stowarzyszenie
Niesienia Pomocy
Dzieciom „MARIO”
w Lidzbarku

71 500,00 zł

708 618,76 zł

Zapewnienie dziecku
całodobowej opieki
Prowadzenie całodobowej
i wychowania oraz
placówki opiekuńczozaspokojenia jego
Stowarzyszenie
wychowawczej typu
niezbędnych potrzeb,
Niesienia Pomocy
5.
776 764,02 zł
socjalizacyjnego
a w szczególności
Dzieciom „MARIO”
dla 14 dzieci
emocjonalnych,
w Lidzbarku
Placówka „OLEK”
rozwojowych,
zdrowotnych, bytowych,
społecznych i religijnych.
Razem
3 organizacje
2 485 544,78 zł
W 2021 r. zostało zrealizowanych 35 zadań publicznych przez 27 Organizacji, z uwagi na fakt, że
niektóre Organizacje realizowały zadania zarówno z zakresu kultury, jak i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, na łączną kwotę 2 784 900,33 zł.
2.2 Współpraca przy realizacji zadań w ramach trybu małych zleceń
Tryb małych zleceń określono w art. 19a Ustawy. W trybie pozakonkursowym mogą zostać
dofinansowane zadania:
- których wysokość dofinansowania nie przekracza kwoty 10 000,00 zł,
- które realizowane są w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
- których łączna kwota środków finansowych przekazanych tej organizacji pozarządowej w trybie
pozakonkursowym w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł,
- wysokość środków finansowych przekazanych w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć 20%
dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizacje zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe.
W 2021 roku ze środków finansowych Powiatu Działdowskiego zrealizowano w trybie małych zleceń
cztery zadania z zakresu upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę
24 189,66 zł.
Lp.

1.

Nazwa zadania
publicznego

Krótka charakterystyka

Nazwa wykonawcy

Wysokość
środków
publicznych

28 marzeń
niepełnosprawni
w drodze na Hel”
– 1 etap

Celem zadania był przejazd
rowerami przez młodzież
z niepełnosprawnościami
wzdłuż polskiego wybrzeża,
szlakiem latarni morskich,
od Świnoujścia do Krynicy
Morskiej. Rezultatem działań
było doskonalenie
umiejętności aktywnego
spędzania czasu wolnego oraz
radzenia sobie w trudnych
sytuacjach. Budowano
i nawiązywano relacje,
kształtowano więzi
międzyludzkie, uczono się
współodpowiedzialności,

Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Koło
w Działdowie

4 989,66 zł
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2.

Warsztaty edukacyjnowychowawcze
młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej

3.

Upowszechnianie piłki
nożnej wśród dzieci

4.

Warsztaty garncarskie

integracji w grupie oraz
ze społeczeństwem.
Zadanie miało na celu
pogłębienie wiedzy z zakresu
ochrony przeciwpożarowej
i udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Celem zadania była
popularyzacja gry w piłkę
nożną oraz propagowanie
aktywnej formy wypoczynku.
Rezultat to podniesienie
aktywności fizycznej wśród
dzieci powiatu
działdowskiego.
Zorganizowane warsztaty
posłużyły do zapoznania
uczestników z różnymi
technikami modelowania
w glinie oraz procesu
tworzenia naczyń. Dały
możliwość poznania
i odtworzenia zawodu
garncarza.
Razem

OSP Uzdowo

6 000,00 zł

GOALMANIA
Działdowo

3 700,00 zł

Stowarzyszenie Dzieci
Twardowskiego

9 500,00 zł

4 organizacje

24 189,66 zł

2.3 Pozostałe formy współpracy
Wykaz Organizacji i form wsparcia:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podmiot wnioskujący
Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie
Koło Nr 6 „Sandacz” w Działdowie
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Inicjatyw Kulturalnych w Działdowie
Klub Sportowy „Białe Orły”
Dziecięcy Klub Sportowy „WKRA”
Działdowo
Chór „Our Voice”
Działdowskie Stowarzyszenie Piłki
Nożnej „Start” Działdowo

7.

Miejski Klub Sportowy „Działdowo”

8.

Klub Sportowy „Polonia Iłowo”
Uczniowski Klub Sportowy „Yankees”
Działdowo
Uczniowski Klub Sportowy „Yankees”
Działdowo
Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia
Słowa
Koło Gospodyń Wiejskich Praktyczne
Panie z Brodowa
Klub Sportowy „OLDBOYS” Działdowo
Towarzystwo Przyjaciół Pojazdów
Zabytkowych „Jednorożec” Lidzbark

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Forma wsparcia
Ufundowanie nagród na zawody wędkarskie.
Zakup talerzy do perkusji.
Zakup strojów piłkarskich na turnieje.
Dofinansowanie zakupu strojów sportowych
na turnieje.
Dofinansowanie wydania płyty.
Dofinansowanie zakupu odzieży sportowej na turnieje.
Dofinansowanie zakupu strojów meczowych oraz
sprzętu sportowego na turnieje.
Dofinansowanie zakupu strojów sportowych. na turniej
Dofinansowanie zakupu koszulek dla zawodników
na turnieje.
Ufundowanie pucharów i przekazanie materiałów
promocyjnych na turniej.
Przekazanie materiałów promocyjnych na Powiatowe
Wieczory z Poezją.
Dofinansowanie wyjazdu na konkurs kulinarny
„Polska od Kuchni”.
Przekazanie gadżetów promocyjnych na turniej.
Zakup koszulek na zlot pojazdów zabytkowych.
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Dofinansowanie zakupu strojów sportowych
na turnieje.
Wsparcie finansowe na organizację obchodów
100-lecia jednostki.

15.

Klub Sportowy „Iskra” Narzym

16.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bryńsku

17.

Działdowskie Stowarzyszenie Piłki
Nożnej „Start” Działdowo

18.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żabinach

19.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie

20.

Ochotnicza Straż Pożarna w Hartowcu

21.

Sołectwo Koszelewy

22.

Sołectwo Płośnica

23.

Sołectwo Gródki

24.
25.
26.

Przekazanie materiałów promocyjnych na turniej.

Uczniowski Klub Sportowy
„UKS Uzdowo”
Koło Gospodyń Wiejskich Praktyczne
Panie z Brodowa
Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej
„Pamięć i Tożsamość” w Działdowie

Wsparcie finansowe w organizacji obchodów
25 rocznicy tragicznej śmierci druhów OSP.
Przekazanie pomocy rzeczowej dla uczestników
I Nocnego Leśnego Biegu.
Wsparcie finansowe w organizacji obchodów 100-lecia
jednostki.
Przekazanie materiałów promocyjnych na piknik
ekologiczny
Przekazanie materiałów promocyjnych na obchody
Dnia Dziecka.
Przekazanie materiałów promocyjnych dla dzieci
na Festyn Rodzinny.
Przekazanie materiałów promocyjnych na IV Otwarty
Turniej Szachowy w Uzdowie.
Dofinansowanie organizacji audycji „Lato z Radiem”
Dofinansowanie publikacji „Świadkowie prawdy.
Duchowni katoliccy w niemieckim obozie Soldau
w Działdowie”.
Przekazanie materiałów promocyjnych na VII Mini
Piknik Olimpijski.
Przekazania materiałów promocyjnych
dla uczestników turnieju.
Przekazanie materiałów promocyjnych
na VI Działdowski Bieg Niepodległości.

31.

Klub Olimpijczyka
przy SP nr 2 w Działdowie
Uczniowski Klub Sportowy „Yankees”
Działdowo
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Działdowie
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska
Goalmania
Klub Sportowy „Działdowianka”

32.

Miejski Dom Kultury w Działdowie

33.

Gdański Klub Kick Boxingu „Duet”

34.

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska
Goalmania

Wsparcie finansowe na organizację turnieju.

35.

Fundacja Nicolaus Copernicus

Wsparcie finansowe na organizację
4 wystaw poświęconych Mikołajowi Kopernikowi.

27.
28.
29.
30.

Zakup strojów meczowych na turnieje.
Przekazanie koszulek promocyjnych na turnieje.
Wsparcie finansowe w organizacji „Hoffer Superhit
Festival Działdowo 2021”
Wsparcie finansowe w organizacji „Gali Duet Fight
Night 23” w Lidzbarku.

W 2021 roku pozostałe najczęstsze formy wsparcia Organizacji obejmowały: zakup pucharów, nagród
i statuetek oraz przekazanie materiałów promocyjnych powiatu działdowskiego.

Podsumowanie
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” jest dokumentem podsumowującym
kolejny rok współpracy samorządu Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
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pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Partnerstwo pomiędzy
Powiatem Działdowskim a Organizacjami miało za zadanie zmotywować mieszkańców do zwiększenia
swojego udziału w działaniach Powiatu Działdowskiego i realizacji zadań publicznych na rzecz jego
mieszkańców. Powyższą współpracę należy ocenić pozytywnie. Miała ona korzystny wpływ
na wzmocnienie aktywności obywatelskiej poprzez budowanie partnerstwa, suwerenności stron,
pomocniczości, uczciwej konkurencji, jawności i efektywności. Analiza przedstawionego materiału
wskazuje, że realizacja Programu Współpracy dotyczyła różnorodnych form współdziałania w sferze
pożytku publicznego z Organizacjami działającymi na terenie powiatu działdowskiego.
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