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Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do 31 maja 

każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni oraz opublikować 

sprawozdanie w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr 102/XIV/19 Rady Powiatu Otwockiego z 

dnia 28 listopada 2019 r. Wcześniej Projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym,  

a informacja o tym została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 

Powiatu Otwockiego oraz na tablicy ogłoszeń. 

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

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie miała charakter 

finansowy i pozafinansowy. 

 

I. Współpraca o charakterze finansowym 

 

1. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 

 

Zadaniami priorytetowymi w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z programem były 2 zadania: 

a) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym aktywizacja i integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych. 

b) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym działania na rzecz osób w wieku 

emerytalnym. 

 

W ramach tego zakresu ogłoszono otwarty konkurs ofert na działania z zakresu pomocy społecznej 

(Uchwałą CXXXI/64/19 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy 

społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie w drodze powierzenia zadania publicznego w 2020 r.). 

 

W ramach tego konkursu podpisano umowę na realizację zadania pn. „Prowadzenie Domu Pomocy 

Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Otwocku przy ul. Moniuszki 41”   

w formie powierzenia zadania publicznego. Organizacja realizująca zadanie to: Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku. Przyznano 

dotację w wysokości 295 488,00 zł (Umowa: 24/CRU/2020/PCPR z dnia 28.01.2020 r.). 

 

W 2020 r., w ramach umowy trzyletniej na lata 2020-2022, przekazano również dotację w wysokości 

150 000,00 zł dla organizacji: Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Kawęczyńskiej 49. Było to wynikiem otwartego konkursu ofert na realizację zadań wieloletnich 

(Uchwała Nr CXXX/64/19 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy 
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społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w latach 2020-

2022). 

W ramach tego konkursu podpisano umowę trzyletnią, z terminem zakończenia w 2022 r., na 

realizację zadania pn. „Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 

22” w formie wsparcia zadania publicznego. (Umowa 81/CRU/2020/PCPR z dnia 21.05.2020r.) 

 

W 2020 roku Powiat Otwocki przekazał dotację w łącznej kwocie 252 785,00 zł na prowadzenie i 

działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego. 

 

W powiecie otwockim funkcjonują 3 placówki tego typu: 

• w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są przez Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku. W 2020 

r powiat przekazał dotację w wysokości: 125 254,00 zł dla 55 uczestników. 

• w Józefowie przy ul. Słonecznej 15 Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Po- Godne Życie”. W 2020r. 

Powiat przekazał dotację w wysokości: 68 320,00 zł dla 30 uczestników. 

• w Radiówku, Radiówek 25 Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są przez towarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy!". W 2020r. Powiat 

przekazał dotację w wysokości 59 211,00 zł dla 26 uczestników. 

 

2. Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania sportu  

 

Zadaniami priorytetowymi w zakresie wspierania i upowszechniania sportu, zgodnie z programem były 

2 zadania: 

a) Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć sportowych odbywających się na terenie powiatu. 

b) Promocja i wspieranie różnorodnych form aktywności fizycznej.  

 

W ramach tego zakresu ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu 

(Uchwała Nr CLIX/77/20 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresów: wspierania 

i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego).  

Do konkursu przystąpiło 5 organizacji. 

  

Zarząd przyjął do realizacji 6 zadań (Uchwała Nr CLXXXIX/84/20 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 

20 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w 2020 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego), natomiast oferta 1 organizacji została 

odrzucona na etapie oceny formalnej. 
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Przyjęto do realizacji 6 zadań (wraz z przyznanymi środkami): 

• „VI Bieg Wąskotorowy”. Organizacja realizująca zadanie: Fundacja Sancti Iosephi. Kwota 

dotacji: 3 000,00 zł. 

• „Półmaraton Otwocki na rolkach”. Organizacja realizująca zadanie: Warszawskie 

Towarzystwo Łyżwiarskie Stegny. Kwota dotacji: 5 000,00 zł. 

• „Cykl zawodów biegowych – Otwocka Liga Biegowa oraz biegi uliczne Otwocka Dycha – 

Otwocka Piątka” . Organizacja realizująca zadanie: UKS Bieliki. Kwota dotacji: 4 000,00 zł. 

• „Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego, Świętokrzyskiego i Podlaskiego oraz II Ogólnopolski 

Turniej Tańca Towarzyskiego „Fast-Step Spring Cup 2020”. Organizacja realizująca zadanie: 

UKS Fast-Step. Kwota dotacji: 4 000,00 zł. 

• „Otwarcie Sezonu – 75. Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej”. Organizacja realizująca 

zadanie: Klub Motocyklowy ZRYW MC POLAND. Kwota dotacji: 3 000,00 zł. 

• „Organizacja i przeprowadzenie sportowej imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi 

„Motoserce”. Organizacja realizująca zadanie: Klub Motocyklowy ZRYW MC POLAND. Kwota 

dotacji 2 000,00 zł.  

 

Z powodu wybuchu w marcu 2020 r. pandemii koronawirusa na terenie Polski odbyły się tylko 2 

zadania: „Organizacja i przeprowadzenie sportowej imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką krwi 

„Motoserce” organizowane przez Klub Motocyklowy ZRYW MC POLAND oraz „Cykl zawodów 

biegowych – Otwocka Liga Biegowa oraz biegi uliczne Otwocka Dycha – Otwocka Piątka” 

organizowane przez UKS Bieliki. Pozostałe wydarzenia zostały odwołane przez organizotorów. 

 

3. Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa 

 

Zadaniami priorytetowymi w zakresie turystyki i krajoznawstwa, zgodnie z programem były 4 zadania: 

a) Wspieranie lokalnych projektów i produktów turystycznych. 

b) Tworzenie i promocja produktów turystycznych. 

c) Organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć turystycznych. 

d) Wydawanie publikacji turystycznych. 

 

W ramach tego zakresu ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu turystyki 

(Uchwała Nr CLIX/77/20 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresów: wspierania 

i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego). Do konkursu przystąpiła 1 organizacja. 

 

Zarząd przyjął do realizacji 1 zadanie (Uchwała Nr CLXXXIX/84/20 Zarządu Powiatu Otwockiego z 

dnia 20 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w 2020 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego). 
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Podpisano umowy na realizację następującego zadania: „Rozbudowa szlaku Przedmościa Warszawa 

na terenie powiatu otwockiego”. Organizacja realizująca zadanie: Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków 

Fortyfikacji Pro Fortalicium. Kwota dotacji: 7 000,00 zł. 

 

 

4. Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

 

Zadaniami priorytetowymi w zakresie wspierania i upowszechniania sportu, zgodnie z programem były 

4 zadania: 

a) Organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć kulturalnych. 

b) Organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć rocznicowych. 

c) Wspieranie niekomercyjnych projektów wydawniczych. 

d) Promocja i wspieranie różnorodnych form działalności kulturalnej. 

 

W ramach tego zakresu ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury 

(Uchwała Nr CLIX/77/20 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresów: wspierania 

i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego). 

Do konkursu przystąpiło 7 organizacji. 

 

Zarząd przyjął do realizacji 8 zadań (Uchwała Nr CLXXXIX/84/20 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 

20 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w 2020 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego), natomiast oferta 1 organizacji została 

odrzucona na etapie oceny merytorycznej. 

 

Przyjęto do realizacji 8 zadań (wraz z przyznanymi środkami): 

• „Organizacja imprezy plenerowej „XIV Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze 100-rocznicy 

Bitwy Warszawskiej 1920 oraz opracowanie i wydanie popularno-naukowej publikacji pod 

roboczym tytułem Przedmoście Warszawa w Bitwie Warszawskiej 1920-część południowa”. 

Organizacja realizująca zadanie: Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro 

Fortalicium. Kwota dotacji 10 000,00 zł. 

• „Wieczór Uwielbienia w Gliniance”. Organizacja realizująca zadanie: Parafia 

Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance. Kwota dotacji: 5 000,00 zł. 

• „Festiwal Otwock Blues Bazar 2020”. Organizacja realizująca zadanie: Otwockie Towarzystwo 

Bluesa i Ballady. Kwota dotacji: 10 000,00 zł. 
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• „Czwarta edycja cyklu koncertów muzyki klasycznej „Klasyka na Leżakach – koncerty 

promenadowe w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim”. Organizacja realizująca zadanie: 

Fundacja Promocji Kultury OtwArte. Kwota dotacji 20 000,00 zł. 

• „XVII Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku 7-15 listopada 2020 roku”. Organizacja 

realizująca zadanie: Fundacja Promocji Kultury OtwArte. Kwota dotacji 5 000,00 zł. 

• „Organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć kulturalnych”. Organizacja realizująca 

zadanie: Fundacja Membrana. Kwota dotacji: 3 000,00 zł. 

• „Festiwal Świdermajer”. Organizacja realizująca zadanie: Towarzystwo Przyjaciół Otwocka. 

Kwota dotacji 3 000,00 zł. 

• „Krajowe Święto Pomidora”. Organizacja realizująca zadanie: Stowarzyszenie Promocji 

Mazowsza Qltura. Kwota dotacji 2 500,00 zł. 

 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęła również 1 oferta w 

ramach tzw. małego grantu – zadanie „Otwockie Zaduszki Bluesowe” realizowane przez Otwockie 

Towarzystwo Bluesa i Ballady. Zarząd Powiatu Otwockiego wyraził zgodę na dofinansowanie w 

kwocie 2 500,00 zł. Została podpisana umowa, jednakże z powodu wprowadzenia nowych obostrzeń 

epidemiologicznych, wydarzenie nie odbyło się, a organizacja zwróciła środki na podstawie 

porozumienia o rozwiązaniu umowy. 

 

Z powodu wybuchu w marcu 2020 r. pandemii koronawirusa na terenie Polski odbyło się 5 zadań: 

„Organizacja imprezy plenerowej „XIV Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze 100-rocznicy Bitwy 

Warszawskiej 1920 oraz opracowanie i wydanie popularno-naukowej publikacji pod roboczym tytułem 

Przedmoście Warszawa w Bitwie Warszawskiej 1920-część południowa” organizowane przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium, „Festiwal Otwock Blues Bazar 2020” 

organizowane przez Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady, „Organizowanie i współorganizowanie 

przedsięwzięć kulturalnych” organizowane przez Fundację Membrana, „Czwarta edycja cyklu 

koncertów muzyki klasycznej „Klasyka na Leżakach – koncerty promenadowe w Muzeum Wnętrz w 

Otwocku Wielkim” oraz „XVII Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku 7-15 listopada 2020 roku” 

organizowane przez Fundację Promocji Kultury „OtwArte”. 

 

5. Realizacja zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 

 

Zawarto umowę o realizację zadania publicznego nr 148/CRU/2020/ORiS z dnia 29 lipca 2020 roku z 

Otwockim Wodnym Ochotniczy Pogotowiem Ratunkowym pt. „Ratownictwo i ochrona ludności w 2020 

r.” w ramach umowy przekazano 10 000,00 zł. W rozliczeniu OWOPR przesłał rozliczenie na kwotę 8 

128,80 zł, a kwota 1 871,20 zł plus odsetki została zwrócona na konto Powiatu. 

 

Zawarto umowę o realizację zadania publicznego nr 198/CRU.2020/ORiS z dnia 23 września 2020 

roku z Ochotniczą Strażą Pożarną z Pogorzeli (g. Osieck) pt. „Wzmocnienie potencjału ratowniczego 

jednostki OSP Pogorzel i akcja informacyjna dla mieszkańców w związku z istniejącym zagrożeniem 

chemicznym na terenie gminy Osieck”, w ramach umowy przekazano 10 000,00 zł. W rozliczeniu OSP 
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Pogorzel przesłała rozliczenie na kwotę 11 330,00 zł (w tym 10 000,00 zł z umowy, a 1 330,00 zł ze 

środków własnych). 

 

6. Realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej 

 

Zadaniem priorytetowym w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej jest prowadzenie 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.  

W ramach tego zakresu ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań (Uchwała nr CXI/58/19 

Zarządu Powiatu w Owocku z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej na terenie powiatu otwockiego w 2020 roku), do którego przystąpiło 2 organizacje.  

 

Uchwałą Nr CXXXII/64/19 z dnia 27 listopada 2019r. Zarząd Powiatu w Otwocku unieważnił otwarty 

konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. 

„Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 

Otwockiego w 2020roku”. Powodem unieważnienia konkursu był brak ofert spełniających wymogi 

zawarte w ogłoszeniu.  

Zadanie zostało powierzone Okręgowej Radzie Adwokatów i Okręgowej Izbie Radców Prawnych, 

zostało wskazanych 10 adwokatów i 8 radców prawnych.   

 

7. Podsumowanie współpracy o charakterze finansowym 

 

Realizując cele Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, Powiat Otwocki,  

w zakresie stosowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 

2003 r., udzielił organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego w łącznej kwocie 759 273,00 zł. 

Dofinansowanie otrzymało 13 organizacji pozarządowych (w tym 2 organizacje po 2 zadania), 

realizując w sumie 15 zadań. 

 

II. Współpraca o charakterze niefinansowym 

 

Współpraca o charakterze niefinansowym odbywała się w formie: 

1. Konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Powiatu 

Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok". Projekt uchwały został zamieszczony na stronie 

internetowej Powiatu Otwockiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu w celu wyrażenia opinii lub 

uwag. Za pomocą formularza uwag każdy mógł zaproponować zmiany do uchwały. 

2. Wzajemnej wymiany informacji o planowanych kierunkach działalności. W zakresie pomocy 

społecznej przekazywane są informacje na bieżąco na temat liczby osób przebywających  
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w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku, jak również Caritas Diecezji 

Warszawsko – Praskiej informuje o liczbie osób korzystających z Centrum Interwencji 

Kryzysowej. Biuro Kultury i Promocji realizując zadania z zakresu sportu, turystyki i kultury 

zamieszcza na bieżąco informacje na swojej stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl oraz 

na profilu społecznościowym Facebook powiatu otwockiego.  

3. Wspierania o charakterze doradczym i inicjatywnym organizacji pozarządowych z terenu 

powiatu otwockiego, w szczególności na zasadzie udzielania pomocy merytorycznej 

i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację, informowaniu o możliwościach 

pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.  

4. Organizacji spotkań przedstawicieli Powiatu z przedstawicielami organizacji na celu wymiany 

informacji dotyczących najważniejszych aspektów funkcjonowania organizacji oraz rozwoju 

obszarów współpracy. Biuro Kultury i Promocji jest w stałym kontakcie z organizacjami 

i w razie potrzeby organizuje spotkania z poszczególnymi organizacjami.  

5. Obejmowania patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje. Wydarzenia, które 

otrzymały dofinansowanie z Powiatu Otwockiego mogą również składać wniosek o Honorowy 

Patronat Starosty Otwockiego, który w przypadku otrzymania dofinansowania, jest 

przyznawany. 

6. Udzielania pomocy merytorycznej organizacjom, która dotyczy m.in. pozyskiwania środków 

zewnętrznych, pozyskiwania środków z Powiatu Otwockiego, prowadzenia swojej działalności, 

organizacji wydarzeń (np. jakie zgody są potrzebne, kogo należy poinformować o wydarzeniu, 

wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji itp.). 

7. Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, 

konkursach organizowanych przez różne instytucje.  

8. Promocji i popularyzacji organizacji, w tym umieszczania na stronie internetowej  

oraz w publikacjach Powiatu informacji o ich działalności. W przypadku wydawnictw 

powiatowych, w zakresie informowania czytelników o wydarzeniach odbywających się  

w powiecie otwockim, wymieniane są także wydarzenia organizowane przez organizacje 

pozarządowe z terenu powiatu otwockiego.   

9. Zorganizowania I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego jako elementu 

współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami, wymiany doświadczeń i dialogu.  

 

 

III. Podsumowanie 

 

Powiat Otwocki, realizując cele Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w 2020 r. udzielał organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno 

wsparcia finansowego, jak i pomocy niefinansowej. 
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Ogłoszono otwarty konkurs ofert, w ramach którego 13 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe na 

realizację 15 zadań publicznych. Wydatkowane środki przyczyniły się do zorganizowania wielu 

ważnych społecznie inicjatyw, zarówno z zakresu pomocy społecznej, kultury, sportu, jak też turystyki. 

Jednocześnie Powiat wspierał organizacje w sposób merytoryczny, podczas licznych spotkań 

z przedstawicielami trzeciego sektora. Powiat udzielał im wsparcia o charakterze doradczym 

i inicjatywnym, informował o możliwościach pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, 

przekazywał informacje o planowanych szkoleniach i kursach, uczestniczył w promocji organizacji 

w  swoich kanałach komunikacji. Dzięki tej współpracy i podejmowanym inicjatywom budowane jest 

aktywne partnerstwo pomiędzy Powiatem, organizacjami pożytku publicznego, jak również 

mieszkańcami Powiatu. 

 

Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot 

Przewodniczący Zarządu Krzysztof Szczegielniak  


