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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 2019 został przyjęty Uchwałą Nr 25/111/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

20 grudnia 2018 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 

(Uchwała Nr XVI/7/18 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2018 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 2019 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 

243 000,00 zł.

W 2019 r., w ramach umowy trzyletniej na lata 2017-2019, przekazano również dotację w wysokości 

80 000,00 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 CCXCVII/115/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

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

BS Karczew
Konto: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044 pq \ )ę |< l



społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w latach 2017- 

2019).

W ramach tego konkursu podpisano umowę trzyletnią, z terminem zakończenia w 2019 r., na realizację

zadania pn. „Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12” w formie
POWIATnWi^(7ufpM'
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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 XXXV/19/19 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania 

sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego). 

Do konkursu przystąpiło 6 organizacji.

Zarząd przyjął do realizacji 5 zadań (Uchwała Nr LII/27/19 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 10 

kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

w 2019 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.

Podpisano umowy na realizację następujących 5 zadań:

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

dotacji: 3 500,00 zł.

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

Łyżwiarskie Stegny. Kwota dotacji: 4 000,00 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.

• „Zawody Ju-jitsu o „Puchar Orła” dla dzieci i młodzieży Powiatu Otwockiego. Organizacja 

realizująca zadanie: UKS Zakręt. Kwota dotacji: 2 500,00 zł.

• „Zawody biegowe w Zakręcie i konkurencje sportowo-militarne dla mieszkańców Powiatu 

Otwockiego”. Organizacje realizujące zadanie wspólnie: Klub Sportowy Aerial Klub oraz UKS 

Zakręt. Kwota dotacji: 2 000,00 zł.

W zakresie wspierania i upowszechniania sportu Powiat Otwocki dofinansował również 1 zadanie 

w ramach tzw. małego grantu. W dniu 11 lutego 2019 r. wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania 

publicznego pn. „Mistrzostwa Świata w Singapurze w Tchoukballu” realizowane przez UKS Jastrzębie-
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Śródborów, po rozpatrzeniu której podpisano umowę w dniu 4 kwietnia 2019 r. i przekazano 5 000,00 

zł dotacji.

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 XXXV/19/19 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresów: wspierania 

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

narodowego). Do konkursu przystąpiły 2 organizacje.

Zarząd przyjął do realizacji 1 zadanie (Uchwała Nr LII/27/19 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 

10 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w 2019 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.

Podpisano umowy na realizację następującego zadania: „Opracowanie i wydanie dokładnej mapy 

pozycji Przedmoście Warszawa -  część południowa do granicy poligonu w Wesołej”. Organizacja 

realizująca zadanie: Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium. Kwota dotacji: 

5 000,00 zł.

W zakresie turystyki i krajoznawstwa Powiat Otwocki dofinansował również 1 zadanie w ramach tzw. 

małego grantu. W dniu 3 czerwca 2019 r. wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 

pn. „Zorganizowanie rajdu turystycznego dla osób niepełnosprawnych „Razem pod żaglami” 

realizowane przez Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych, po rozpatrzeniu której 

podpisano umowę w dniu 17 lipca 2019 r. i przekazano 2 000,00 zł dotacji.

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 

XXXV/19/19 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania 

sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego). 

Do konkursu przystąpiło 6 organizacji.

Zarząd przyjął do realizacji 5 zadań (Uchwała Nr LII/27/19 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 

10 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w 2019 roku 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.

Podpisano umowy na realizację następujących 5 zadań:

• „Organizacja imprezy plenerowej z okazji 75-rocznicy zdobycia Dąbrowieckiej Góry oraz Dnia 

Wojska Polskiego”. 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: 10 000,00 zł (zwrócono 2 069,00 zł 

niewykorzystanej dotacji).

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

Bluesa i Ballady. Kwota dotacji: 8 000,00 zł.

• „Wystawa Magiel i Historia”. Organizacja realizująca zadanie: Stowarzyszenie Więzy. Kwota 

dotacji: 3 000,00 zł.

• „Wydarzenia kulturalne Fundacji Promocji Kultury OtwArte w cyklu całorocznym”. Organizacja 

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

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Powiat Otwocki dofinansował 

również 5 zadań w ramach tzw. małego grantu:

• Zadanie „Piosenka w Świdrze” realizowane przez Stowarzyszenie „Przywrócić Dzieciństwo” 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” -  Koło Terenowe 

„ŚWIDER”. Oferta wpłynęła 8 stycznia 2020 r., po jej rozpatrzeniu podpisano umowę w dniu 

18 lutego 2019 r. i przekazano 1 200,00 zł dotacji.

• „Otwarcie Sezonu -  450-lecie zawarcia Unii Lubelskiej” realizowane przez Klub Motocyklowy

Zryw MC POLAND. Oferta wpłynęła 20 lutego 2019 r., po jej rozpatrzeniu podpisano umowę

w dniu 15 kwietnia 2019 r. i przekazano 5 000,00 zł dotacji.

• „Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Pieśni i Piosenek pn. SACROSONG DWP 2018 -  

Otwock” realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką Matki Bożej Królowej Polski. Oferta
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wpłynęła 4 lutego 2019 r., po jej rozpatrzeniu podpisano umowę w dniu 19 kwietnia 2019 r. 

i przyznano 5 000,00 zł dotacji.

• „VIII Festiwal Świdermajer” realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Otwocka. Oferta 

wpłynęła 2 sierpnia 2019 r., po jej rozpatrzeniu podpisano umowę w dniu 30 sierpnia 2019 r. 

i przyznano 1 800,00 zł dotacji.

• „Otwockie Zaduszki Bluesowe” realizowane przez Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady. 

Oferta wpłynęła 13 czerwca 2019 r, po jej rozpatrzeniu podpisano umowę w dniu 16 września 

2019 r. i przyznano 3 000,00 dotacji.

Obecnie 1 zadanie pozostaje w fazie rozliczenia, tj. zadanie „VIII Festiwal Świdermajer”.

5. Realizacja zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Wpłynęła 1 oferta na realizację zadania publicznego pn. „Ratownictwo i ochrona ludności w 2019 roku” 

w ramach małego grantu. Zarząd Powiatu nie przyjął do realizacji tej oferty z powodu braków

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 DLX/225/18 

Zarządu Powiatu w Owocku z dnia 7 listopada 2018 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 2019 roku), do którego przystąpiło 5 organizacji.

W Uchwale nr XVIII/8/18 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru ofert 

na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Otwockim w 2019 r. zdecydowano, iż najlepszą 

ofertę na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej złożyła Fundacja Honeste Vivere, która 

otrzymała dotację 190 080,00 Zł. p.0. Dyrektora Wydziału
Organiz^eyjńpjęo i Spraw S|Mtłocznych
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7. Podsumowanie współpracy o charakterze finansowym

Realizując cele Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Powiat Otwocki, 

w zakresie stosowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia
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2003 r., udzielił organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego w łącznej kwocie 608 080,00 zł. 

Dofinansowanie otrzymało 19 organizacji pozarządowych (w tym 2 organizacje po 2 zadania).

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

Współpraca o charakterze niefinansowym

raca o charakterze niefinansowym odbywała się w formie:

Konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Powiatu 

Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2020 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.

Wzajemnej wymiany informacji o planowanych kierunkach działalności. W zakresie pomocy 

społecznej przekazywane są informacje na bieżąco na temat liczby osób przebywających 

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.

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.

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.

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.

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 

itp).

Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, 

konkursach organizowanych przez różne instytucje.

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
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w powiecie otwockim, wymieniane są także wydarzenia organizowane przez organizacje 

pozarządowe z terenu powiatu otwockiego.

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 

2019 r. udzielał organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno 

wsparcia finansowego, jak i pomocy niefinansowej.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert, w ramach którego 19 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe na 

realizację 21 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.
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