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Zagadnienia 
priorytetowe w 

poszczególnych 
zakresach 

 
Współpraca w formie niefinansowej 

 
Współpraca w formie finansowej 

 
Wskaźniki  

wzajemna 
wymiana 
informacji 

(par. 6 ust. 2 pkt.1 
lit. a) – d) 
programu) 

obejmowanie 
patronatem 

przedsięwzięć 
(par. 6 ust. 2 pkt.2 

programu) 

wydawanie 
referencji  

i udzielanie 
rekomendacji 
organizacjom  

z wykonania zadań 
publicznych (par. 6 

ust. 2 pkt.3) 

powierzanie 
wykonywania 

zadania (par. 6 
ust. 3 pkt.1) 

wspieranie  
wykonania 

zadania (par. 6 
ust. 3 pkt.2) 

udzielenie wsparcia 
finansowego zgodnie 
z art. 19a ustawy (par. 

6 ust. 3 pkt.3) 

 
 

liczba organizacji 
realizujących 

zadania publiczne 
na rzecz lokalnej 

społeczności 

 

 

liczba 
osób, które 

były 
adresatami 

zadania 

Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (par.7 pkt. 1 lit. a) – b) ): 

Wspieranie rodziny  
i systemu pieczy 
zastępczej  

TAK, poprzez 
comiesięczne 
zestawienie osób 
umieszczonych w 
CIK, poprzez 
współpracę w 
zakresie 
umieszczania 
osób znajdujących 
się w sytuacji 
kryzysowej, np.         
z powodu 
doznawania 
przemocy w 
rodzinie. 

  NIE   TAK, poprzez 
wydawanie 
rekomendacji 
niezbędnej do 
dołączenia do 
dokumentacji 
konkursowej.  

NIE  TAK, w drodze 
otwartego konkurs 
ofert.  

NIE  1 – „Caritas”  
Diecezji 
Warszawsko 
Praskiej z 
siedzibą w 
Warszawie przy 
ul. Kawęczyńskiej 
49.  

35 

Działalność na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych,  
w szczególności 
wspieranie działań 
na rzecz aktywizacji 

TAK, poprzez 
comiesięczne 
przekazywanie 
informacji na 
temat liczby 
mieszkańców DPS 

NIE TAK, poprzez 
wydawanie 
rekomendacji 
niezbędnej w celu 
dołączenia do 
dokumentacji 

TAK, w drodze 
otwartego 
konkursu ofert.  

NIE  NIE  1- Polskie 
Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym Koło 
w Otwocku                  

19 
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osób 
niepełnosprawnych  
i promocji ich 
uczestnictwa w 
życiu publicznym i 
integracji 
społecznej 

w Otwocku przy 
ul. Moniuszki 41, 
przekazywanie 
informacji na 
temat aktualnych 
przepisów prawa, 
doradztwo 
merytoryczne. 

konkursowej. z siedzibą w 
Otwocku przy ul. 
Moniuszki 41.  

Z zakresu ochrony i promocji zdrowia (par.7 pkt. 2 lit. a) ): 
Prowadzenie 
działań 
edukacyjnych  

Polski Czerwony 
Krzyż Oddział 
Rejonowy w 
Otwocku. 

Zbiórka Publiczna 
dla Hospicjum w 
ramach X edycji 
ogólnopolskiej 
Kampanii 
Hospicjum to też 
życie. 

Regionalna Sekcja 
Mazowiecka 
Polskiego Związku 
Żeglarzy 
niepełnosprawnych, 
w Otwocku Stanica 
WOPR Nadbrzeż. 
Opinia na cele 
konkursu „ Oparcie 
społeczne dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi”. 

NIE NIE Zakup 2000 cebulek 
żonkila na cele akcji 
Pola nadziei;   
Zakup koszulek z 
nadrukami dla 
Hospicjum w ramach 
X edycji 
ogólnopolskiej 
kampanii (80 sztuk),  
Zorganizowanie 
aprowizacji na 
przedsięwzięcie Pola 
Nadziei 2014 dla 
Hospicjum. 

2 ------- 

Z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (par.7 pkt. 3 lit. a)): 

Animacja 
współpracy 
rodziców i kadry 
pedagogicznej, 
edukacji dotyczącej 
praw i obowiązków 
rodziców oraz 
przeciwdziałania 
przemocy w szkole 

Fundacje i 
stowarzyszenia z 
którymi szkoły i 
placówki 
współpracują są         
z nimi w 
bezpośrednim 
kontakcie w 
konkretnych 
realizowanych 

NIE NIE 
 

NIE NIE NIE ------- ------ 
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przedsięwzięciach
, ale nie przybiera 
to form 
wskazanych w 
uchwale Rady. 
 

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (par. 7 pkt. 4 lit. a) – c) 

Organizowanie i 
współorganizowani
e przedsięwzięć 
kulturalnych i 
historycznych, 
festiwali, 
przeglądów i 
koncertów itp., w 
szczególności tych, 
które służą 
podtrzymywaniu 
tradycji i tożsamości 
lokalnej 

Zamieszczanie 
informacji na 
stronie 
www.powiat-
otwocki.pl oraz na 
profilu na FB            
i w miesięczniku 
„AS PIK”. 
 

1. Szantowisko 
2013 

2. Powiatowy 
Piknik i Jarmark 
Ludowy 

3. „Sztuka jest w 
nas” 

4. Koncert 
Charytatywny 
„Dzieci – 
Dzieciom” 

5. Koncert 
„Ziutkowi na 
imieniny” 

6. „Pora na 
Nestora” 

7. Konkurs 
plastyczny „Mój 
przyjaciel Miś” 

8. VI Piknik 
Integracyjny 
„Wspólne Więzi 
2013” 

9. Spektakl słowno 
– muzyczny 
„Podróże 
Hilarego 

NIE NIE 1. „Święto sójki 
Glinieckiej” 
2. „Powiatowy 
Piknik i Jarmark 
Ludowy w Kątach” 
3.  „Występy 
strażackiej 
orkiestry dętej w 
wydarzeniach 
kulturalnych w 
powiecie 
otwockim” 
4. „X Europejski 
Festiwal 
Muzyczny w 
Otwocku” 
5. „Polski Dzień 
Bluesa” 
„Festiwal piosenki 
harcerskiej i 
turystycznej”. 

„Organizacja IX 
Pikniku Fortecznego 
Na Dąbrowieckiej 
Górze”  
Stowarzyszenie na 
Rzecz Zabytków 
Fortyfikacji Pro 
Fortalicium. 
 

16 11500 
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Koprowskiego” 
10. X Europejski 

Festiwal 
Muzyczny 

11. „Otwock 2013” 
„Otwock 2013 + 
edukacja”. 

Wydawanie 
niskonakładowych, 
niekomercyjnych 
publikacji 

Zamieszczanie 
informacji na 
stronie 
www.powiat-
otwocki.pl oraz na 
profilu na FB            
i w miesięczniku 
„AS PIK”. 

Wydanie publikacji 
„Kultura pamięci – 
kontakt kulturowy”. 

NIE NIE Album 
„Kołbielszczyzna”. 

NIE 2 1000 

Wspieranie idei 
samorządowej i 
integracji 
obywatelskiej 

Zamieszczanie 
informacji na 
stronie 
www.powiat-
otwocki.pl oraz na 
profilu na FB            
i w miesięczniku 
„AS PIK”. 

NIE NIE NIE NIE NIE 5 ------ 

Z zakresu wspierania i upowszechniania sportu (par. 7 pkt. 5 lit. a) – b) 

Organizowanie i 
wspieranie 
przedsięwzięć 
sportowych 
odbywających się 
na terenie Powiatu 

Zamieszczanie 
informacji na 
stronie 
www.powiat-
otwocki.pl oraz na 
profilu na FB            
i w miesięczniku 
„AS PIK”. 
  

1. II Osiecki Turniej 
Futsalu  
o Puchar Wójta 
Gminy Osieck 
2. Otwocka Liga 
Halowa. 
 

NIE Organizacja 
współzawodnictw
a sportowego w 
ramach 
Mistrzostw 
Powiatu 
Otwockiego szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalny

Organizacja  
i wsparcie 
przedsięwzięć 
sportowych 
odbywających się 
na terenie powiatu 
w lekkiej atletyce. 
 
Wsparcie 
przedsięwzięć 

NIE 
 
 

8 3265 
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ch na podstawie 
„Regulaminu 
współzawodnictw
a sportowego w 
ramach 
Mistrzostw 
Powiatu 
Otwockiego szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalny
ch na lata 2012 – 
2014”. 

sportowych 
odbywających się 
na terenie powiatu 
o Puchar Starosty 
Otwockiego. 

 

Upowszechnienie 
rekreacji i 
uprawiania sportu 
wśród mieszkańców 
Powiatu 

Zamieszczanie 
informacji na 
stronie 
www.powiat-
otwocki.pl oraz na 
profilu na FB            
i w miesięczniku 
„AS PIK”. 
 

1.Zimowy Maraton 
rowerowy z cyklu 
Northtec MTB Zimą 
w Karczewie 
2.Maraton 
Rowerowy Merida 
Mazowia MTB 
Marathon                     
w Otwocku 
3. XV edycja Grand 
Prix Mazowsza w 
Biegu na 
Orientację 
4. I Powiatowe 
Spotkanie 
Taneczne. 

NIE NIE Wsparcie 
przedsięwzięć 
sportowych na 
terenie powiatu - 
Młodzieżowe 
Zawody Sportowo 
- Pożarnicze  
o puchar Starosty. 

NIE 4 994 

Z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (par.7 pkt. 6 lit. a)):  

Działania 
edukacyjne 

Zamieszczanie 
informacji na 
stronie: 
www.powiat-

NIE NIE TAK, poprzez 
spotkania 
informacyjne dla 
Spółek Wodnych. 

NIE Dotacje dla spółek 
wodnych: 

1.Spółka Wodna 

7 ------ 
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otwocki.pl.  Dyzin– Jatne 5000 zł 
2.Spółka Wodna 
Glina 5000 zł  
3.Spółka Wodna 
Majdan 5000 zł 
4.Spółka Wodna 
Góraszka 5000 zł 
5.Spółka Wodna 
Pogorzel 7000 zł 
6.Spółka Wodna 
Podbiel 5000 zł 
7.Spółka Wodna 
Wiązowna Północna 
5000 zł. 

Z zakresu turystyki i i krajoznawstwa (par.7 pkt. 7 lit. a) – d) ):  

Wytyczanie, 
oznakowanie i 
utrzymanie szlaków 
turystycznych w 
Powiecie 

Zamieszczanie 
informacji na 
stronie 
www.powiat-
otwocki.pl oraz na 
profilu na FB            
i w miesięczniku 
„AS PIK”. 

NIE NIE Wytyczanie, 
oznakowanie i 
utrzymanie 
szlaków 
turystycznych 
powiatu. 

NIE NIE 1 4000 

Znakowanie atrakcji 
turystycznych 
Powiatu  

Zamieszczanie 
informacji na 
stronie 
www.powiat-
otwocki.pl oraz na 
profilu na FB            
i w miesięczniku 
„AS PIK”. 

NIE NIE NIE NIE ------ ------ 

Tworzenie 
systemów 
informacji 

Zamieszczanie 
informacji na 
stronie 

NIE NIE NIE Tworzenie 
systemów 
informacji 

NIE 1 3000 
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turystycznej w 
Powiecie  

www.powiat-
otwocki.pl oraz na 
profilu na FB            
i w miesięczniku 
„AS PIK”. 

turystycznej  
w powiecie – 
prowadzenie 
Centrum 
Informacji 
Turystycznej. 

Wydawanie 
niskonakładowych, 
niekomercyjnych 
publikacji 
prezentujących 
walory turystyczne 
Powiatu 

Zamieszczanie 
informacji na 
stronie 
www.powiat-
otwocki.pl oraz na 
profilu na FB            
i w miesięczniku 
„AS PIK”. 

NIE NIE Wydawanie 
niskonakładowych
, niekomercyjnych 
publikacji 
prezentujących 
walory 
turystyczne 
powiatu. 

NIE NIE 1 40 

Z zakresu ratownictwa i ochrony ludności (par.7 pkt. 8 lit. a) – c) ): 
Organizowanie 
szkoleń drużyn 
ratowniczych i 
doposażenie w 
sprzęt 

NIE NIE NIE NIE NIE NIE ------ ------ 

Podnoszenie 
bezpieczeństwa 
osób 
przebywających 
nad wodą otwartą  

NIE NIE NIE NIE NIE Wsparcie zadania 
publicznego 
Otwockiego WOPR-u 
w zakresie 
zapewnienia 
bezpieczeństwa na 
akwenach wodnych w 
powiecie otwockim 
poprzez działalność 
profilaktyczną oraz 
działania prewencyjne 
na rzece Wiśle na 
odcinku Góra 
Kalwaria – Józefów 

1 ------ 
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Realizatorzy (par.9, ust. 3 lit. a) – f)) 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku -  zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób 

2. Biuro Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych Wydz. OS Starostwa Powiatowego w Otwocku– zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 

3. Oświata Powiatowa w Otwocku – zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 

4. Samodzielne Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku– zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; zadania z zakresu 
wspierania i upowszechniania sportu; zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa 

5. Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Otwocku – zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

6. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Otwocku – zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 

 

Umowa nr 
244/ZK/2013  
z dnia 04.11.2013r. 

Prewencja 
powodziowa 

NIE NIE NIE NIE  NIE NIE ------ ------ 


