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1. Formy współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi 
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ustawowym obowiązkiem powiatu. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania 

publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym w zakresie współpracy i działalności na rzecz 

organizacji pozarządowych. 

Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). 

Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery 

publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy. 

Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5a ust. 1 tejże ustawy, nakładający na organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, którego konsekwencją jest roczne sprawozdanie z jego realizacji (art. 51 ust. 3). 

Uchwała Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 października 2019 roku, przyjmująca 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok stanowiła wypełnienie tegoż 

obowiązku. Reguluje ona współpracę pomiędzy Samorządem Powiatu Węgrowskiego, 

a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

określając jej formy i zakres. 

W powiecie węgrowskim w 2020 r. istniało 337 organizacji pozarządowych co 

przedstawia szczegółowo poniższy wykres. W Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie w 

porównaniu z 2019 rokiem przybyło: 1 nowe stowarzyszenie, 1 Fundacja (w tym przypadku 

fundacja zmieniła siedzibę na powiat węgrowski) i 1 Ochotnicza Straż Pożarna. Natomiast w 

ewidencji Starosty Węgrowskiego w 2020 roku przybył: 1 uczniowski klub sportowy, 3 

stowarzyszenia zwykłe, a zarazem ubyło: 1 stowarzyszenie zwykłe i 2 kluby sportowe. Różnica 

in plus 4 podmioty w stosunku do 2019 roku.  

 

 
 

Wykres: Wykaz ilości stowarzyszeń, OSP oraz fundacji w powiecie węgrowskim w poszczególnych kategoriach. 
 

Z uwagi na specyfikę ochotniczych straży pożarnych, uczniowskich klubów 

sportowych, klubów sportowych oraz stowarzyszeń zwykłych zostały one wyodrębnione w 



4 

powyższym wykresie z łącznej grupy stowarzyszeń. Ponadto z grona stowarzyszeń należy 

wyodrębnić także koła gospodyń wiejskich, które mają różny charakter prawny i działają na 

podstawie ustaw: z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich; z 8 października 1982 r. o 

społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach. Wszystkie 46 kół wpisano do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, 

prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Znacząca część stowarzyszeń widnieje jedynie formalnie i brak jest informacji o 

prowadzeniu przez te organizacje jakiejkolwiek działalności statutowej, do której zostały powołane. 

Zgodnie z przedmiotową uchwałą, współpraca Powiatu Węgrowskiego z organizacjami 

pozarządowymi w 2020 roku polegała na: 

1) zlecaniu lub wspierania zadań publicznych Powiatu wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie jego realizacji; 

2) wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności i współdziałania 

w celu zharmonizowania tych kierunków; 

3) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów 

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

4) współpracy i udzielaniu pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł; 

5) informowaniu organizacji o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł; 

6) udzielaniu pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji w zakresie wypełniania wniosków; 

7) promocji działalności organizacji poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek 

organizacji informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje 

pozarządowe i podmioty na stronach internetowych Powiatu oraz lokalnych mediach; 

8) udzielaniu pomocy w nawiązaniu kontaktów poprzez udzielanie rekomendacji; 

9) udzielaniu pomocy przy organizowaniu zawodów i otwartych spotkań, których tematyka 

wiąże się z przyjętym przez Powiat programem; 

10) nieodpłatnym udostępnieniu obiektów sportowych, lokalu, środków technicznych, itp. 
 

Wymiernym elementem współpracy było funkcjonowanie i stałe aktualizowanie 

zakładki „Organizacje pozarządowe/Konkursy” na stronie internetowej www.powiatwegrowski.pl 

oraz możliwość wnioskowania przez organizacje pozarządowe o przyznanie stypendium 

sportowego, nagrody sportowej za szczególne osiągnięcia sportowe, a ponadto dofinansowanie z 

budżetu Powiatu zadań asystenta sportowego, wyłonionego z grona społecznych działaczy sportowych. 

Organizacje pozarządowe oprócz wsparcia finansowego otrzymały również wsparcie 

merytoryczne, tzw. pozafinansowe z następujących dziedzin (obszarów):  

1) podtrzymanie tradycji narodowej, 

2) nauka i edukacja, 

3) oświata i wychowanie, 

4) obchody roku znanych osób, 

5) podniesienie atrakcyjności turystycznej, 

6) turystyka, krajoznawstwo, 

7) kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

8) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

9) wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym obozy sportowe, 

10) festiwali, konkursów, warsztatów, zawodów. 

 

 

2. Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych 

 

 Wsparcie finansowe opierało się o priorytety określone w przedmiotowej uchwale. Biorąc 

pod uwagę wielkość środków zapisanych w uchwale budżetowej Powiatu Węgrowskiego, 

zadania ofertowe zostały wsparte finansowo zarówno w trybie konkursowym jak i 

pozakonkursowym - przyjmując proporcję 80:20. 
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Postępowaniem konkursowym objęto 7 obszarów. Dwa z nich nie stały się przedmiotem 

zainteresowania organizacji pozarządowych. Są to: ochrona i promocja zdrowia oraz 

ratownictwo i ochrona ludności. Z pozostałych obszarów, 75 % rodzajów zadań w nich 

zawartych spotkało się ze strony organizacji pozarządowych złożeniem konkretnej oferty. 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje, które statutowo działają w 

obszarach konkursowych. Do organizacji tych należą: 

1) organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu 

ustawy o finansach publicznych, w tym fundacje i stowarzyszenia; 

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; 

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

4) spółdzielnie socjalne; 

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie. 

 

Do zadań priorytetowych wspieranych finansowo zostały zaliczone następujące rodzaje zadań: 

1) w obszarze ochrona i promocja zdrowia: 

 organizacja działań promujących zdrowy styl życia; 

 upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, krwiodawstwa, krwiolecznictwa, 

zachowań prozdrowotnych i ochrony zdrowia psychicznego. 

2) w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności: 

 akcje, konkursy, imprezy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. 

3) w obszarze nauka, edukacja, oświata i wychowanie: 

 wspieranie i promocja wartościowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, 

oświatowych i wychowawczych; 

 działania edukacyjne mające na celu kształtowanie postaw moralnych, patriotycznych, 

proekologicznych i ogólnorozwojowych dzieci i młodzieży; 

 edukacja regionalna obejmująca dzieci i młodzież poza dniami zajęć szkolnych. 

4) W obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

 organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów, wystaw artystycznych o 

charakterze powiatowym; 

 wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze i 

historii powiatu węgrowskiego; 

 działania upamiętniające wydarzenia, postacie historyczne związane z powiatem węgrowskim; 

 kultywowanie dorobku kulturowego Węgrowa - miasta zabytków, wielu kultur i religii. 

5) W obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki: 

 propagowanie drużynowych gier zespołowych jako form zdrowego stylu życia; 

 upowszechnianie kultury fizycznej, form ruchowych, aktywnego wypoczynku i sportu; 

 popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych powiatu węgrowskiego poprzez 

wycieczki, rajdy i imprezy turystyczne. 

6) w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 organizacja imprez oraz działania i przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych. 

7) W obszarze nieodpłatna pomoc prawna oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa: 

 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej. 

 

Mając na uwadze liczbę złożonych ofert największym powodzeniem cieszyły się zadania 

z obszaru kultura fizyczna, sport i turystyka (13 ofert). Na pozostałe 6 obszarów przypadło 

12 ofert. Razem 25 ofert. Z uwagi na sytuację epidemiczną, w porównaniu z 2019 rokiem, 

liczba ich jest mniejsza o 2 oferty.  
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W poszczególnych obszarach wsparcie finansowe za 2020 r. przedstawia się następująco: 

 w obszarze oświata i wychowanie dofinansowanie otrzymało 4 podmioty, którym 

przyznano kwotę 10.100 zł, tyleż samo rozliczono; 

 w obszarze kultura dofinansowanie otrzymały 3 podmioty, którym przyznano kwotę 

34.000 zł, rozliczono 31.000 zł; 

 w obszarze kultura fizyczna, sport i turystyka dofinansowanie otrzymało 12 

podmiotów, którym przyznano kwotę 75.250 zł, rozliczono 68.262,57 zł; 

 w obszarze działalność na rzecz osób niepełnosprawnych dofinansowanie otrzymał 1 

podmiot, któremu przyznano kwotę 5.000 zł, rozliczono 0 zł; 

 w obszarze nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo dofinansowanie otrzymał 1 

podmiot, któremu przyznano kwotę 126.060 zł, tyleż samo rozliczono. 

 

Łącznie kwota przyznana 250.410 zł, kwota rozliczona 235.422,57 zł, kwota zwrócona 

14.987,43 zł. 

 

Liczba dofinansowań (21 dofinansowania) jest nieco niższa niż liczba złożonych ofert 

(25 ofert) i świadczy ona o wysokiej jakości merytorycznej ofert. Fakt braku dofinansowania 4 

z nich wynikał z przepisów prawnych, tj. konieczności wyłonienia tylko jednej organizacji z 

obszaru nieodpłatna pomoc prawna (przystąpiło 3 oferentów) oraz 2 oferty nie uzyskały 

wymaganego limitu w karcie oceny członków komisji - niezbędnego do dalszego ewentualnego 

dofinansowania (obszar oświata i obszar sport i turystyka). 

Łączna kwota dofinansowania obszarów priorytetowych w trybie konkursowym 

wyniosła 250.410 zł, podczas gdy plan zakładał wydatkowanie 304.060 zł. Zgodnie z 

zawartymi umowami organizacje rozliczyły się z otrzymanego wsparcia finansowego, 

wykorzystując kwotę dofinansowania w 94,01 %, tj. 235.422,57 zł. Nierozliczenie się w całości 

z otrzymanych środków związane było w dużej mierze z obostrzeniami związanymi z COVID-

19 i zaleceń epidemicznych oraz względami bezpieczeństwa, gdzie czterech organizatorów 

zrezygnowało z realizacji zadań. Szczegółowo zagadnienia te przedstawiają poniższe tabele 

odnoszące się do poszczególnych obszarów wsparcia: 

 

1. Dofinansowanie organizacji pozarządowych w obszarze oświata i wychowanie. 
 

Lp. 

Organizacje którym Powiat 

przyznał dotację zlecając 

realizację zadania 

Tytuł zadania publicznego 

Kwota 

dofinan-

sowanie 

(zł) 

wyko-

rzystano 

(zł) 

1. 
Stowarzyszenie Kulturalno-

Oświatowe „Działam” Warsztaty taneczne dla młodzieży 2.000 2.000 

2. 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Sportu Dzieci i Młodzieży 

w Węgrowie 

Edukacja szachowa dzieci i młodzieży w 

2020 roku w Węgrowie 
3.000 3.000 

3. 

Stowarzyszenie Ogólniak 

na rzecz Wspierania 

Inicjatyw Edukacyjnych 

w LO im. A. Mickiewicza 

w Węgrowie 

Departament pamięci. Obchody Roku: 

Teodora Axentowicza, Romana 

Ingardena, św. Jana Pawła II, Leopolda 

Tyrmanda, hetmana Stanisława 

Żółkiewskiego oraz wydarzeń: Bitwy 

Warszawskiej 1920, a także Fizyki 

2.100 2.100 

4. 
Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Olimpia Łochów Korczak 3.000 3.000 

Łączna kwota 10.100 10.100 
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2. Dofinansowanie organizacji pozarządowych w obszarze kultura. 
 

Lp. 

Organizacje którym Powiat 

przyznał dotację zlecając 

realizację zadania 

Tytuł zadania publicznego 

Kwota 

dofinan-

sowanie 

(zł) 

wyko-

rzystano 

(zł) 

1. 

Stowarzyszenie „Klasztor 

Węgrów - Centrum Dialogu 

Kultur” 

Węgrów – miasto wielu kultur i religii 28.000 28.000 

2. 
Stowarzyszenie „Skarbiec” 

w Miedznie 
Uczta Pierogowa w Miedznie 3.000 0 

3. 

Stowarzyszenie Taneczno-

Gimnastyczne „Max-

Dance” w Węgrowie 

Jubileuszowe Koncerty Max Dance 3.000 3.000 

Łączna kwota 34.000 31.000 

 

3. Dofinansowanie organizacji pozarządowych w obszarze kultura fizyczna, sport i turystyka. 
 

Lp. 

Organizacje którym Powiat 

przyznał dotację zlecając 

realizację zadania 

Tytuł zadania publicznego 

Kwota 

dofinan-

sowanie 

(zł) 

wyko-

rzystano 

(zł) 

1. 
Stowarzyszenie Powiatowo 

Miejski Klub Sportowy Nike 

Wspieranie i upowszechnianie piłki 

siatkowej na terenie Powiatu Węgrowskiego 
30.000 30.000 

2. 
Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Olimpia Łochów 
Unihokej – uczy, bawi, wychowuje 2020 15.000 15.000 

3. 
Stowarzyszenie Piłki 

Siatkowej „Olimpia” Węgrów Piłka siatkowa moją pasją i sposobem na życie 5.000 5.000 

4. 
Miejski Klub Sportowy 

„Czarni” Węgrów 
Obóz szkoleniowo-wychowawczy 

dla dzieci 
3.350 3.350 

5. 
Stowarzyszenie Kulturalno-

Oświatowe „Działam” 

Obóz kondycyjno-taneczny dla 

młodzieży 4.000 0 

6. 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Sportu Dzieci i Młodzieży 

w Węgrowie 

XVI Międzynarodowy Festiwal 

Sportowy WĘGRÓW 2020 
4.000 4.000 

7. 
Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Fidei” Węgrów 
Festiwal Szachowy „Szachy z Janem 

Kochanowskim” 
2.500 0 

8. 

Stowarzyszenie Taneczno-

Gimnastyczne „Max-

Dance” w Węgrowie 
Aktywnie z Max Dance 3.350 3.350 

9. 
Węgrowskie 

Stowarzyszenie Tenisowe 

Organizacja Turniejów Tenisowych dla 

dzieci i młodzieży 
2.800 2.800 

10. 
Stowarzyszenie Seniorów 

„Ruchniacy” Seniorzy zwiedzają Powiat Węgrowski 2.000 2.000 

11. 
Jarnickie Stowarzyszenie 

Seniorów 
Seniorzy zwiedzają Sanktuaria Powiatu 

Węgrowskiego 
1.250 1.250 

12. Sadowieński Klub Rowerowy Rajd rowerowy „Doliną Liwca” 2.000 1.512,57 

Łączna kwota 75.250 68.262,57 

 

 



8 

4. Dofinansowanie organizacji pozarządowych w obszarze niepełnosprawni. 
 

Lp. 

Organizacje którym Powiat 

przyznał dotację zlecając 

realizację zadania 

Tytuł zadania publicznego 

Kwota 

dofinan-

sowanie 

(zł) 

wyko-

rzystano 

(zł) 

1. 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Sportu Dzieci i Młodzieży 

w Węgrowie 

Mazowiecka Spartakiada Sportowa 

Osób Niepełnosprawnych Węgrów 2020 
5.000 0 

Łączna kwota 5.000 0 

 

5. Dofinansowanie organizacji pozarządowych w obszarze nieodpłatna pomoc prawna oraz 

zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa. 
 

Lp. 

Organizacje którym 

Powiat przyznał dotację 

zlecając realizację zadania 

Tytuł zadania publicznego 

Kwota 

dofinan-

sowanie 

(zł) 

wyko-

rzystano 

(zł) 

1. Fundacja Togatus Pro Bono 

Powierzenie realizacji zadania publicznego w 

zakresie prowadzenia w 2020 roku punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

w tym edukacji prawnej i nieodpłatnej 

mediacji w Powiecie Węgrowskim 

126.060 126.060 

Łączna kwota 126.060 126.060 

 

6. Zestawienie dofinansowania organizacji pozarządowych w poszczególnych obszarach. 
 

Lp. Obszar wsparcia 
Kwota (zł) 

Dofinansowanie Wykorzystano 

1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 10.100 10.100 

2. 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 
34.000 31.000 

3. 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu 
i turystyki 

75.250 68.262,57 

4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 5.000 0 

5. 
Nieodpłatna pomoc prawna oraz zwiększanie 

świadomości prawnej społeczeństwa 
126.060 126.060 

Łączna kwota 250.410 235.422,57 
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Wykres: Dofinansowanie organizacji pozarządowych w poszczególnych obszarach wsparcia będące wynikiem 

postępowania konkursowego wyrażone w %. 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo jest zadaniem zleconym i 

finansowanym z zakresu administracji rządowej. Dotacja na ten obszar została udzielona Fundacji 

Togatus Pro Bono z Olsztyna, która poprowadziła: mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

(Stoczek, Korytnica, Łochów, Sadowne) oraz mobilny punkt poradnictwa obywatelskiego 

(Łochów, Węgrów). Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2232), 

trzeci pozostały przysługujący Powiatowi Węgrowskiemu punkt, obsługiwany był przez 

prawników wyznaczonych przez okręgową radę adwokacką i radę okręgowej izby radców 

prawnych, który prowadzono w Węgrowie. W punkcie mobilnym pomocy prawnej - udzielono 

65 porad (5,41 w miesiącu; 1,35 porad przypadających na lokal w miesiącu). W punkcie 

mobilnym poradnictwa obywatelskiego udzielono 129 porad (10,75 w miesiącu; 5,37 porad 

przypadających na lokal w miesiącu). 

Łącznie prawnicy zatrudnieni przez Fundację Togatus Pro Bono udzielili 194 porad. 

Biorąc pod uwagę wszystkie trzy punkty udzielono 525 porad prawnych (n.p.p. - 396 i n.p.o. - 

129), w tym w poszczególnych miejscowościach: w Węgrowie – 382, w Łochowie – 109, w 

Stoczku – 19, Korytnicy – 8 i Sadownem – 7.  

 

W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb 

pozakonkursowy, tzw. małe granty) wpłynęło 6 ofert. W wyniku spełnienia wymogów ww. 

ustawy, Zarząd Powiatu zaakceptował wszystkie 6 ofert, przyznając im dotację na łączną 

wartość 33.270,50 zł, z tego rozliczono 30.322,12 zł. 

Zagadnienie tzw. małych grantów przedstawiają poniższe tabele. 

 

1. Dofinansowanie organizacji pozarządowych w obszarze kultura fizyczna, sport i turystyka. 

Lp. 

Organizacje którym Powiat 

przyznał dotację zlecając 

realizację zadania 

Tytuł zadania publicznego 

Kwota 

dofinan-

sowanie 

(zł) 

wyko-

rzystano 

(zł) 

1. Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy 

w Węgrowie 

Halowe turnieje drużynowe 2020 7.170,50 5.642,12 

2. Biegi przełajowe i gry zespołowe 10.000 8.580 

Łączna kwota 17.170,50 14.222,12 
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2. Dofinansowanie organizacji pozarządowych w obszarze kultura. 

Lp. 

Organizacje którym Powiat 

przyznał dotację zlecając 

realizację zadania 

Tytuł zadania publicznego 

Kwota 

dofinan-

sowanie 

(zł) 

wyko-

rzystano 

(zł) 

1. 
Stowarzyszenie Edukacyjne 

Ziemi Węgrowskiej 

Powiatowe Eliminacje do IV Ogólnopolskiego 

Festiwalu Pieśni Legionowej 
3.500 3.500 

2. 
Stowarzyszenie Edukacyjno-

Kulturalne „NDM” 

Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa 

architektonicznego powiatu węgrowskiego 
1.600 1.600 

3. 

Instytutem Historycznym 

NN im. Andrzeja Ostoja 

Owsianego 

Widowisko historyczne „Jerzyska 1944. 

Cichociemny Stanisław Sędziak „Warta”” 
8.000 8.000 

Łączna kwota 13.100 13.100 

 

3. Dofinansowanie organizacji pozarządowych w obszarze oświata i wychowanie. 

Lp. 

Organizacje którym Powiat 

przyznał dotację zlecając 

realizację zadania 

Tytuł zadania publicznego 

Kwota 

dofinan-

sowanie 

(zł) 

wyko-

rzystano 

(zł) 

1. 
Stowarzyszenie Edukacyjne 

Ziemi Węgrowskiej 
Kuźnia Liderów Społecznych 3.000 3.000 

Łączna kwota 3.000 3.000 

 

W odniesieniu do uchwały Nr VII/87/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 

16 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków parafiom 

przekazano środki finansowe na łączną kwotę 200.000 zł. Środki te otrzymały: 

 

Lp. Nazwa wnioskodawcy Inwestycja objęta dofinansowaniem 
Kwota 

dotacji (zł) 

1. 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Matki Bożej Królowej 

Korony Polskiej w Kopciach 

Przeprowadzenie prac związanych z remontem 

ścian wewnętrznych budynku kościoła 

parafialnego w Kopciach 

100.000 

2. 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła w Wierzbnie 

Przeprowadzenie prac związanych z remontem 

elewacji zabytkowego budynku kościoła w 

zespole sakralnym p.w. Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła w Wierzbnie 

50.000 

3. 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. św. Piotra z Alkantary i 

św. Antoniego z Padwy w 

Węgrowie 

Przeprowadzenie prac związanych z rewitalizacją 

Klasztoru w Węgrowie w części dotyczącej 

Centrum Dialogu Kultur 

50.000 

Razem 200.000 

 

Odpowiednio do możliwości budżetowych Powiatu Węgrowskiego, organizacje 

pozarządowe wspierano również doraźnie, wspierając m.in. zawody, turnieje sportowe, 

wypoczynek dzieci i młodzieży, festiwale, festyny, turnieje, poprzez zakup i przekazanie 

gadżetów promocyjnych, pucharów, upominków, nagród itp. Łączna wartość tych zakupów 

wyniosła 67.284 zł. 

Ponadto, w związku z nieodpłatnymi kosztami noclegów, najmu pomieszczeń, hal 

sportowych został poniesiony przez Powiat koszt na kwotę 4.852 zł. 
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Część organizacji nie posiada jeszcze doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy i 

dlatego na bieżąco uczula się je, sugeruje i wskazuje możliwości ubiegania się o wsparcie 

finansowe od innych samorządów i podmiotów w ramach różnych ogłaszanych konkursów. 

Realizując uchwałę z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie okresowych stypendiów 

sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Węgrowskiego dla zawodników za osiągnięte 

wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności 

sportowej i szkoleniowej przyznano 14 stypendiów oraz 1 nagrodę: 

1. Stypendia sportowe: 

a) 8 zawodniczek UKS S.O.S. Węgrów (siatkówka) - 6.000 zł; 

b) 4 zawodników Stowarzyszenia KS „Olimpia” Łochów (unihokej) - 6.000 zł. 

c) 1 zawodniczka I LO w Węgrowie (lekkoatletyka) - 1.000 zł. 

e) 1 zawodniczka MKS „POGOŃ” Siedlce (lekkoatletyka) - 1.000 zł. 

- łączna kwota stypendiów - 14.000 zł. 
 

2. Nagrody sportowe: 

a) 1 zawodniczka z MKS „POGOŃ” Siedlce (lekkoatletyka) - 800 zł. 

- łączna kwota nagród wyniosła 800 zł. 

 

Kwotą 6.300 zł dofinansowane zostały zadania powiatowego asystenta sportowego oraz 

koordynatora kalendarza imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 

Węgrowskiego szczebla powiatowego i ponadpowiatowego (kwota ta nie uwzględnia pochodnych 

z tytułu ubezpieczeń społecznych, które zostały zabezpieczone w odrębnych § budżetu Powiatu). 

 

 

3. Wsparcie pozafinansowe organizacji pozarządowych 

 

Współpraca Samorządu Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oprócz 

wsparcia finansowego obejmuje również wsparcie pozafinansowe. Wynika to z ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie, gdzie wskazuje się inne formy współpracy. 

Formy te znalazły swoje odzwierciedlenie w powiatowym programie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. I tak organizacje pozarządowe otrzymały pomoc pozafinansową poprzez: 

- wsparcie organizacyjne imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, wystawienniczych 

i rekreacyjnych, o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, 

- pomoc w organizacji kalendarza imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, 

- wspieranie organizacji m.in. poprzez pomoc administracyjną, w tym w materiały i środki techniczne, 

- nieodpłatne udostępnianie lokali organizacjom na działalność statutową, 

- udostępnianie materiałów i sprzętu oraz urządzeń na potrzeby organizacji, 

- informowanie organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków 

finansowych np.: ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Sportu czy Woj. Mazowieckiego, 

- działania promujące lokalne organizacje pozarządowe na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego. 

 

W związku z „wysypem” Kół Gospodyń Wiejskich w latach 2018 i 2019 Starosta 

Węgrowski Ewa Besztak i Kierownik Biura Powiatowego ARMiR Artur Salach zorganizowali 

szkolenia dla 40 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Węgrowskiego, które odbyło się 11 

lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Podczas szkolenia 

uczestnicy wysłuchali prelekcji dotyczących: rozliczania KGW, w tym uproszczonej ewidencji 

przychodów i rozchodów; wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, 

organizacji pokazów kulinarnych i krótkiego łańcucha żywieniowego a także uczestnictwa w 

systemach jakości potraw. Przedstawiciele KRUS przedstawili możliwości pozyskiwania 

środków na działalność KGW z Funduszu Składkowego. Dobrymi praktykami podzieliły się z 

uczestnikami szkolenia przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Karczewca i Matał. 

Przedstawiono także informacje dotyczące współpracy z KGW w 2019 r. Patronat honorowy 

nad wydarzeniem objęli: Senator RP Maria Koc oraz Poseł na Sejm RP Maciej Górski. 



12 

Ponadto pracownicy wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

sukcesywnie, na bieżąco odpowiadali na pytania, udzielali wyjaśnień bezpośrednio w siedzibie 

Starostwa, telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej. Tematyka i obszary informacji 

oraz wyjaśnień była różnorodna. Była to wymiana doświadczeń, problemów, relacji 

zachodzących między stowarzyszeniem a samorządem powiatowym, między stowarzyszeniem 

a innymi jednostkami samorządowymi. Przedstawiciele organizacji podejmowali problemy 

natury technicznej i finansowej. Główny nurt dyskusji opierał się na kwestiach związanych z 

pożytkiem publicznym i wolontariatem. 

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i 2020 był rokiem dosyć dużego zainteresowania 

interesantów procedurą powoływania stowarzyszeń. W większości przypadków dotyczyło to 

powołania stowarzyszenia zwykłego, jako prostszej formy rejestracyjnej. Poniekąd było to 

spowodowane zmianą ustawy z 15 września 2015 r. Prawo o stowarzyszeniach, która w sposób 

znaczący przekształca obowiązujący wcześniej model stowarzyszeń zwykłych. 

Szczególnym przedmiotem zainteresowania organizacji była tematyka dotycząca 

otwartych konkursów ofert, ich przebiegu i procedur. Ponadto pomagano i wyjaśniano kwestie 

proceduralne: rejestracja w Ewidencji Starosty, Sądzie KRS w Warszawie, wyrejestrowanie 

stowarzyszenia czy przygotowania materiałów na Walne Zebrania Członków. 

Pracownicy ww. wydziału prowadzili na bieżąco współpracę z asystentem sportowym 

koordynującym kalendarz imprez sportowych. Udzielali też pomocy w postaci typowych prac 

i czynności techniczno-biurowych m.in. edytowanie tekstu, wydruk tekstu, przygotowanie 

dyplomów, numerów startowych, redagowanie kalendarza imprez sportowych dla dzieci i 

młodzieży realizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Węgrowie. 

Wydarzeniami w Powiecie Węgrowskim, w których swój udział miał Powiat Węgrowski, 

a których celem była szeroko pojęta prezentacja organizacji pozarządowych były: 

1. 6 stycznia 2020 r., Węgrów oraz Łochów – Orszak Trzech Króli. Przemarsz ulicami 

Węgrowa i Łochowa, poprzedzony uroczystą eucharystią. Orszak odbył się pod hasłem 

„Cuda, Cuda Ogłaszają”. Organizatorami były węgrowska i łochowska parafia.  

2. 10 – 12 luty 2020 r. Węgrów – Halowy turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Węgrowskiego. 

Trzydniowy turniej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych przeprowadzony w hali 

sportowej ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. Organizator: Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowych w Węgrowie. 

3. 2 luty 2020 r. Węgrów – X Jubileuszowy Koncert Kolęd w Bazylice w Węgrowie. 

Współorganizator Parafia pw. WNMP w Węgrowie. W koncercie wystąpili soliści oraz chór 

jak również instrumentaliści z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego 

w Węgrowie, którzy wprowadzili publiczność w świąteczny nastrój kolęd i pastorałek. 

4. 1 marca 2020 r. Węgrów – Kilometry Dobra. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i 

Autystycznym „SPONiA Węgrów” przyłączyło się do zawodów o tytuł Mistrza Świata w 

Dobroci. To międzynarodowa kampania dobroczynna, która sprawia, że organizacje 

pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów. Były to koncerty, licytacje, 

biegi charytatywne, zbiórki w szkołach i parafiach. Kampanii. Finałową konkurencją jest 

układanie ciągu monet o nominale jednozłotowym. 

5. 1 marca 2020 r. Węgrów - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody 

zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Jednostkę Strzelecką „Niezłomni 

Węgrów”, Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej i Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Węgrowie. Po Mszy św. węgrowscy harcerze i uczniowie z klas 

mundurowych ZSP w Węgrowie pełnili honorową wartę przy portrecie gen. Augusta 

Fieldorfa „Nil”. Po odśpiewaniu hymnu narodowego wysłuchano apelu pamięci. Złożono 

kwiaty pod tablicami upamiętniającymi ofiary terroru stalinowskiego: rotmistrza Witolda 

Pileckiego i majora Stanisława Ostwind-Zuzga. Istotnym punktem obchodów było 

przygotowanie przez J.S. „Niezłomni Węgrów” pokazu pn. „Odbicie aresztanta z byłego 

więzienia UB w Węgrowie”. Na zakończenie obchodów w Węgrowskim Ośrodku Kultury 

odbył się Koncert Laureatów IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej, 
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zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej. Hołd Wyklętym 

oddała też delegacja Samorządu Powiatu Węgrowskiego. 

6. 16 września 2020 r. Węgrów – „Bliźniacze klasztory Węgrów i Rawa Ruska”. W Starostwie 

Powiatowym w Węgrowie przy współpracy Parafii pw. św. Piotra z Alkantary i św. 

Antoniego z Padwy w Węgrowie przybliżono założenia tego projektu, dofinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 

na lata 2014-2020, przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowego Instytutu 

Wolności. W trakcie konferencji podsumowującej rok projektu zaprezentowano efekty 

ostatnich prac, a także związane z nimi wyniki badań archeologicznych. Projekt ma na celu 

rewitalizacja dwóch klasztorów w Węgrowie i Rawie Ruskiej, które będą spełniać nowe 

funkcje, dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności, a w najbliższym czasie 

uruchomienie tam Centrum Dialogu Kultur. 

7. 1 października 2020 r. Węgrów – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Obchody 

zorganizowane przez Oddział Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W Węgrowskim 

Ośrodku Kultury przewidziano wiele atrakcji: m.in. prelekcje na temat bezpieczeństwa 

seniorów czy też roli ruchu i aktywności fizycznej, występy sceniczne. 

8. 9 – 11 października 2020 r. Węgrów – Mistrzostwa Polski w Kick-boxingu Pointfighting 

Dzieci i Kadetów Młodszych oraz Light Contact Kadetów Młodszych. W turnieju wzięło 

udział 217 zawodników z 30 klubów. Organizatorem Mistrzostw Polski był Węgrowski 

Klub Sportowy Sfinks, który w tym roku obchodził 30-lecie istnienia. Z tej okazji podczas 

obchodów Super Herosa otrzymała Starosta Węgrowski Ewa Besztak. 

9. 18 października 2020 r. Węgrów – 36. rocznica zamordowania błogosławionego księdza 

Jerzego Popiełuszki. Uroczystości rozpoczęła się Mszą św. w węgrowskim Klasztorze, po 

której nastąpiło złożenie wieńców pod pomnikiem upamiętniającym bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki na węgrowskim cmentarzu. Obchody zorganizowała węgrowska „Solidarność”. 

 

 

4. Promocja organizacji pozarządowych na portalu internetowym Powiatu Węgrowskiego 

 

Współpraca Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi przebiegała 

również na płaszczyźnie medialnej poprzez szeroko zakrojoną pomoc w promocji inicjatyw na 

portalu internetowym www.powiatwegrowski.pl, również w postaci materiałów prasowych 

redagowanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Węgrowie i przedstawicieli tych 

organizacji. 

Szczególnym powodzeniem cieszyła się podstrona internetowa poświęcona lokalnym 

organizacjom pozarządowym – zakładka „Organizacje pozarządowe/Konkursy” (dostęp do niej 

również bezpośrednio poprzez BIP), gdzie do pobrania są stosowne dokumenty dla organizacji 

pozarządowych m.in.: roczny program współpracy, uchwały, wzory: oferty, sprawozdania, 

a także ogłoszenia o otwartych konkursach ofertowych, ich przebieg i wyniki, ogłoszenia 

o konsultacjach i ich wynikach, wykaz organizacji itp. 

Organizacje pozarządowe (nie ruszając się z domu) mogą pobrać ze strony internetowej 

powiatu węgrowskiego, z funkcjonującej tam zakładki „E-formularze” karty informacyjne wraz 

z wnioskami. Są to: 

a) wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych; 

b) wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej 

nieprowadzących działalności gospodarczej; 

c) wykreślenie wpisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających 

w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej; 

d) zaświadczenie o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i towarzyszeń kultury 

fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Węgrowskiego; 

e) wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych; 

f) zaświadczenie o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji. 

http://www.powiatwegrowski.pl/
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Ponadto w ramach szeroko pojętej promocji wydarzeń organizowanych przez 

Stowarzyszenia na stronie internetowej w zakładce „W regionie” zamieszczano relacje z 

wydarzeń, w tym dofinansowanych przez Powiat Węgrowski. Przeważnie w wydarzeniach tych 

uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Węgrowskiego, m.in. podczas wręczania nagród. 

Umieszczono w niej szereg artykułów, m.in.: 

 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Węgrowskiego 

 Mistrzostwa Polski w Kick-boxingu Pointfighting Dzieci i Kadetów Młodszych oraz 

Light Contact Kadetów Młodszych. 

 

 

5. Szczegółowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

W niniejszym rozdziale umieszczone są przykłady form współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w poszczególnych zakresach, które nie zostały jeszcze wymienione w tym 

opracowaniu a odnoszące się do wydatków finansowych i pozafinansowych powiatu. 

 

5.1. Formy współpracy - obszary priorytetowe 

 

Analizując stałe, systematyczne oraz doraźne formy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, przedstawiają się one następująco: 

1) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Węgrowie 

- pomoc merytoryczna, szczególnie w odniesieniu do realizacji kalendarza imprez, 

- wsparcie działań logistycznych w/w organizacji. 

2) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” 

   - dofinansowanie działalności                56.934 zł 

3) Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej 

  - współorganizacja V Węgrowskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej              3.000 zł 

4) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Węgrowie 

   - wsparcie finansowe organizacji zawodów sportowych (medale, puchar)           2.260 zł 

   - wsparcie finansowe przejazdu reprezentacji Powiatu Węgrowskiego 

      na Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju     480 zł 

5) NSZZ „Solidarność” w Węgrowie 

    - wsparcie finansowe obchodów 40-lecia NSZZ „Solidarność”                        2.000 zł 

6) Oddział Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

     i Inwalidów w Węgrowie 

   - zakup gadżetów na Węgrowski Dzień Seniora        500 zł 

7) Stowarzyszenie Rozwoju Wioski Mazowieckiej w Żarnówce 

   - zakup pucharu na konkurs w stadninie koni w Żarnówce                110 zł 

8) Fundacja Lokalnych Inicjatyw Wspierania Edukacji Kulturalnej „LIWek” 

   - oprawa muzyczna Mszy i koncertu na Dożynkach Powiatu Węgrowskiego           2.000 zł 

 

Wykazane powyżej formy współpracy odnoszą się do łącznej kwoty wsparcia 

wynoszącej 67.284 zł, sfinansowane ze środków Powiatu Węgrowskiego, spoza środków 

przeznaczonych na realizację programu współpracy. 

 

 

5.2. Formy współpracy - obszary pozapriorytetowe 

 

Organizacje korzystały z nieodpłatnego najmu hali sportowej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie. Przedstawione poniżej poniesione 

koszty wynikają z uchwały Nr 134/43/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 grudnia 
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2011 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni szkolnych w 

szkołach i placówkach oświatowych podległych Powiatowi Węgrowskiemu oraz określenia 

zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń oraz uchwały nr 

199/63/2020 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia 

opłat za wynajem pomieszczeń i powierzchni szkolnych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Węgrowski oraz określenia zasad sporządzania umów 

zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń. Poniższe dane wskazują na zakres i zasięg 

pozafinansowych form wsparcia, tj. sytuacje, gdy organizacje nie ponoszą kosztów 

bezpośrednio (koszty przerzucone są na Powiat): 

1) Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Olimpia” Węgrów 

   - użyczenie hali sportowej na treningi                 2.907 zł 

2) Międzyszkolny UKS „Fidei” Węgrów 

   - wynajęcie sal lekcyjnych na prowadzenie zajęć szachowych                 325 zł 

3) Stowarzyszenie Powiatowo Miejski Klub Sportowy Nike 

   - wynajęcie hali sportowej i sali gimnastycznej na treningi i mecze             1.620 zł 
 

Daje to łącznie 4.825 zł kosztów wsparcia z obszarów pozapriorytetowych i z uwagi na 

sytuację epidemiczną jest to najniższa kwota w ciągu minionych 10 lat. 

 

Ponadto na stronie internetowej powiatu promowano inicjatywy podejmowane przez 

organizacje, a wydział właściwy ds. współpracy z organizacjami informował je na bieżąco 

o działaniach organizacyjnych prowadzonych przez inne podmioty. Informowano również 

o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, projektach dla 

organizacji pozarządowych, różnych konkursach. Ważnym elementem tej formy współdziałania 

było bieżące informowanie organizacji o szkoleniach skierowanych bezpośrednio do nich. 

 

 

5.3. Patronat Honorowy Starosty Węgrowskiego 

 

W 2020 roku Starosta Węgrowski objął patronatem 6 wydarzeń/przedsięwzięć 

realizowanych przez organizacje pozarządowe bądź inne podmioty działające w ramach ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Większość z nich objęto również wsparciem 

finansowym. W wyniku złożonych wniosków, zgodnych z zarządzeniem Starosty Węgrowskiego 

w sprawie patronatu lub udziału w komitecie honorowym Starosty Węgrowskiego, patronatem 

tym objęto: 

1) Kilometry Dobra - organizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

i Autystycznym „SPONiA Węgrów; 

2) „Widzimy tylko oczami”- organizowany przez Polski Związek Niewidomych; 

3) V Węgrowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - organizowany przez Stowarzyszenie 

Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej; 

4) Obchody 40-lecia NSZZ „Solidarność” – organizowane przez NSZZ „Solidarność” w Węgrowie; 

5) Węgrowski Dzień Seniora - organizowany przez Oddział Rejonowego Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Węgrowie; 

6) Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Węgrowskiego - organizowane przez Koło PZW 

nr 26 w Węgrowie. 

 

 

5.4. Członkostwo Powiatu Węgrowskiego w organizacjach pozarządowych. 

 

Powiat Węgrowski jest członkiem dwóch organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia - 

Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” i Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki 

Gościniec Litewski oraz jest członkiem jednego partnerstwa. 
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O przystąpieniu do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, 

postanowiono podczas sesji Rady Powiatu Węgrowskiego dnia 12 czerwca 2014 r. Jego 

zadaniem jest m.in. rozwój obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie ich potencjału, 

poprawa konkurencyjności obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania i prowadzenia 

działalności gospodarczej przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych przedsiębiorców, 

aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk w wymiarze społecznym i materialnym, 

ochrona dziedzictwa kulturowego, odbudowa i kultywowanie lokalnych tradycji oraz 

propagowania ochrony środowiska naturalnego. Stowarzyszenie to działa na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i 

zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację produktów lokalnych i 

rozwój produkcji rolnej. Przykłady działań LGD „Bądźmy Razem” zostały podane w 

załączniku niniejszego opracowania (Załącznik Nr 6). 

Kolejną organizacją, w której Powiat Węgrowski funkcjonuje jest Lokalna 

Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski. Przedmiotem jej działalności jest 

promocja wschodniego Mazowsza oraz Podlasia, w tym kreowanie i upowszechnianie 

wizerunku szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego i terenów przez jakie on przebiega, jako 

rozpoznawalnej marki turystycznej, a także podnoszenie efektywności ekonomicznej 

podmiotów świadczących usługi dla turystów, wzrost znaczenia turystyki w gospodarce 

i rozwoju gmin, miast i powiatów znajdujących się na tym Gościńcu. 

LOT Wielki Gościniec Litewski prowadzi szereg działań w zakresie kultury, sztuki, 

historii, archeologii, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa krajobrazowo-

przyrodniczego, podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej, wspólnot i społeczności 

lokalnych, rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Przykłady działań LOT WGL 

zostały podane w załączniku niniejszego opracowania (załącznik Nr 7). 

Przystąpienie do ww. stowarzyszeń wiąże się z obowiązkiem płacenia składek 

członkowskich (odpowiednio 6.000 zł i 5.040 zł). 

Powiat Węgrowski przystąpił również do Partnerstwa Obszaru Funkcjonowania Doliny 

Liwca. Stosowna uchwała w tej sprawie została podjęta 10 czerwca 2015 r. przez Radę Powiatu 

Węgrowskiego. Celem partnerstwa jest wspólne działanie na rzecz rozwiązywania problemów 

związanych ze wspólnym działaniem na rzecz rozwoju turystyki, edukacji, rynku pracy, 

kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości oraz tworzenia marki i produktów lokalnych. 

Sygnatariusze umowy, zobowiązali się podejmować wspólne inicjatywy i zabiegać o środki w 

celu budowy odpowiedniej infrastruktury wzdłuż malowniczej rzeki Liwiec, stanowiącej bazę 

rozwoju wspólnego obszaru. Działania mają być prowadzone w poszanowaniu zasobów naturalnych, 

w trosce o ochronę środowiska, krajobrazu i zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego. 

Zawarcie umowy partnerskiej między podmiotami (przedstawiciele gminy Jadów, Łochów, 

Wyszków oraz powiatu węgrowskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego, a także powiatowego 

urzędu pracy w Węgrowie i Wołominie oraz przedstawicieli lokalnych grup działania: „Bądźmy 

Razem” i „Równiny Wołomińskiej”) miało miejsce 20 stycznia 2016 r. w Pałacu w Łochowie. 

 

 

5.5. Efekty konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi wynikają z uchwały z dnia 24 września 

2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich 

działalności statutowej, w 2020 r. Projektem tym, poddanym konsultacji był projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu węgrowskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” przyjęty przez Radę Powiatu 

22 października 2020 r. 
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W okresie sprawozdawczym, w ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

odbyła się jedna konsultacja. Dotyczyła ona przyjęcia programu współpracy z NGO na 2021 

rok. Ze względu na sytuację epidemiczną zrezygnowano z bezpośredniego spotkania z 

organizacjami. Konsultacje były wypełnieniem uchwały Rady Powiatu z dnia 24 września 2010 

roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich 

działalności statutowej. Organizacje pozarządowe miały możliwość wypowiedzenia się o ww. 

projekcie uchwały drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego wniosku na adres 

wokst@powiatwegrowski.pl lub listownie na adres Starostwa. Konsultacje trwały 3 tygodnie 

(między 21 września a 12 października 2020 r.). 

 

 

6. Wskaźniki efektywności realizacji programu. 

W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok zostały 

określone wskaźniki efektywności realizacji programu. Należą do nich: 

1) liczba otwartych konkursów ofert, 

2) liczba złożonych ofert, 

3) liczba zawartych i zrealizowanych umów, w tym w wyniku trybu pozakonkursowego, 

4) liczba organizacji otrzymujących wsparcie finansowe, 

5) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, 

6) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez podmioty programu w realizację 

zadania publicznego, 

7) liczba osób, które były adresatami zadań realizowanych w ramach programu; 

8) stopień realizacji zakładanych rezultatów zadań przedstawionych w składanych ofertach. 
 

Poszczególne wskaźniki efektywności realizacji programu przez Powiat Węgrowski w 2020 

roku przedstawiają się następująco:  

 

1) Liczba otwartych konkurów ofert 

Otwarte konkursy ofertowe – 7. 

 

2) Liczba złożonych ofert 

Złożono 31 ofert, w tym 25 na otwarte konkursy ofert oraz 6 na tryb pozakonkursowy.  

 

3) Liczba zawartych i zrealizowanych umów, w tym w wyniku trybu pozakonkursowego. 

Liczbę zadań odzwierciedla liczba zawartych umów. W ramach otwartych konkursów ofert 

zawarto 21 umów, a na konserwacje zabytków 3 umowy. W wyniku trybu pozakonkursowego 6 

umów. Łącznie daje to 30 zadań objętych umowami. Należy stwierdzić, iż w związku z 

obostrzeniami związanymi z COVID-19 i zaleceń epidemicznych oraz względami 

bezpieczeństwa czterech organizatorów zrezygnowało z realizacji zadań. 

 

4) Liczba organizacji otrzymujących wsparcie finansowe. 

Wsparcie finansowe otrzymało 25 podmiotów. Były to fundacje, stowarzyszenia, kluby 

sportowe, parafie rzymsko-katolickie. 

Najbardziej wymierny zakres współpracy dotyczył tych organizacji, które zawarły stosowną 

umowę w ramach otwartych konkursów ofertowych. Uczestniczyło w nich 16 podmiotów, dzięki 

czemu finansowo wsparto 21 zadań (w 4 przypadkach rezygnacja organizatora z zadania). 

W ramach dbałości o zabytki, współpracowano z 3 podmiotami - wspierając ich finansowo, 

odrestaurowując w części 3 zabytki. 
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Ponadto w ramach docenienia najlepszych sportowców/amatorów z terenu Powiatu 

Węgrowskiego zgłoszonych/wytypowanych przez cztery organizacje, za wysokie osiągnięcia 

sportowe przyznano 14 stypendiów sportowych, a także 1 nagrodę indywidualną. 

 

5) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu 

W wyniku dofinansowania obszarów priorytetowych w trybie konkursowym zawarto z 

organizacjami pozarządowymi 21 umów na łączną kwotę 250.410 zł, a w trybie 

pozakonkursowym 6 umów na kwotę 33.270 zł. Łącznie 283.680 zł, tj. 74,6% planu, gdyż 

zakładał on wydatkowanie 380.070 zł. 

Zawarto również trzy umowy na dotacje celowe (konserwacja zabytków) na łączną kwotę 

200.000 zł (100% realizacji przyjętego planu). 

W ramach promocji Powiatu wsparto kilkanaście różnych doraźnych działań realizowanych 

przez organizacje na kwotę 67.284 zł. 

Na stypendia sportowe i nagrody sportowe dla młodych sportowców, wyróżniających się 

wysokimi wynikami sportowymi oraz na zadanie związane z asystentem sportowym 

przeznaczono łącznie 21.100 zł. 

W formie pozafinansowej, w związku z nieodpłatnymi kosztami najmu pomieszczeń, hal 

sportowych wsparto organizacje pozarządowe na kwotę 4.852 zł. 

Powiat, będąc członkiem organizacji pozarządowych, wniósł składkę członkowską na rzecz tych 

organizacji na kwotę 11.040 zł. 

Łącznie na rzecz organizacji pozarządowych przeznaczono w 2020 roku kwotę 587.956,50 zł. 

Biorąc pod uwagę procentowy udział kwot wsparcia (podpisanych umów) na poszczególne 

obszary trybu konkursowego i pozakonkursowego, przedstawia się on następująco:  

 kultura fizyczna, sport i turystyka - 30% 

 nieodpłatna pomoc prawna  - 50% 

 kultura i sztuka   - 14% 

 oświata i wychowanie  -   4% 

 niepełnosprawni   -   2% 
 

 

6) Wysokość środków finansowych zaangażowanych przez podmioty programu w realizację 

zadania publicznego. 

Na zrealizowane zadania w ramach trybu konkursowego i pozakonkursowego organizacje oprócz 

otrzymanej dotacji, przeznaczają także własne środki finansowe. Za 2020 rok na 23 zrealizowane 

zadania organizacje zaangażowały środki finansowe w wysokości 122.574 zł. Środki te pochodziły 

głównie z innych źródeł publicznych, a w mniejszym stopniu ze świadczeń pieniężnych od 

odbiorców zadania publicznego. 

 

7) Liczba osób, które były adresatami zadań realizowanych w ramach Programu. 

Z przeanalizowanych sprawozdań wynika, że w zadaniach tych, realizowanych przez 

organizacje pozarządowe, wzięło udział ok. 5 tysięcy osób. Jest to znaczy spadek w 

porównaniu z rokiem ubiegłym, wynikający z obostrzeń związanych z COVID-19, zaleceń 

epidemicznych i względów bezpieczeństwa. Byli to uczestnicy bezpośrednio zaangażowani w 

ich realizację ale także uczestnicy pośredni; tj. osoby odwiedzające daną imprezę, widzowie, 

słuchacze itp. 
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8) Stopień realizacji zakładanych rezultatów zadań przedstawionych w składanych ofertach. 

Zgodnie z zawartymi umowami (tryb konkursowy, pozakonkursowy oraz dotacja na zabytki) 

organizacje rozliczyły się z otrzymanego wsparcia finansowego, wykorzystując je w 96,29 %. 

Łączna kwota tych umów wyniosła 465.744 zł. 

 

7. Podsumowanie 

 

Współpraca Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi odbywała się 

zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, a także zgodnie z Programem współpracy Powiatu Węgrowskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok przyjętym przez Radę Powiatu 

Węgrowskiego w dn. 24 października 2019 roku i odbywała się na zasadach suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Podmioty współdziałające z Powiatem przedstawiły szereg ofert organizacji imprez 

kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kalendarz imprez 

był bardzo bogaty w imprezy kulturalne oraz zawody sportowe, niestety z uwagi na obostrzenia 

sanitarne nie mogły być w pełni zrealizowane. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi był wyrazem polityki Powiatu 

Węgrowskiego wobec tych organizacji, zmierzającej do zapewnienia im jak największej 

możliwości działania (głównie finansowej), a bogate i urozmaicone zadania określone w 

programie skierowane były głównie do dzieci i młodzieży. 

Zgodnie z umową, każde dotowane zadanie zostało rozliczone. Zostały złożone 

stosowne sprawozdania, zrealizowano zakładane cele, osiągnięto zakładane rezultaty realizacji 

zadania publicznego, na tyle na ile pozwalała sytuacja epidemiczna w naszym kraju. 

Podejmowane działania i zadania były wysoce efektywne, a w części z nich - 

innowacyjne i w znacznym stopniu przyczyniły się do poszerzenia pozytywnej współpracy 

pomiędzy organizacjami pozarządowymi a lokalnym samorządem. 

Organizacje pozarządowe podejmowały cenne działania na rzecz lokalnej społeczności. 

Wykorzystując ich doświadczenie Powiat Węgrowski współpracuje i wspomaga organizacje 

pozarządowe, gdyż głównym celem Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców. Należy 

jednak zauważyć, iż środki przekazywane organizacjom nie są wystarczające. Organizacje te - na 

różne sposoby, w mniejszym lub większym zakresie oraz mniejszym lub większym powodzeniem - 

zabiegały o środki finansowe również u innych jednostek samorządowych, u fundacji, organizacji 

pożytku publicznego - posiadających duży potencjał, dorobek materialny i doświadczenie. 

Zabiegały również u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wszystko to 

przyczyniało się do należytego wykonania zadań, których się podjęły – z pożytkiem dla lokalnej 

społeczności, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, jako najliczniejszej grupy docelowej. 

W wyniku postępowania konkursowego i pozakonkursowego zawarto łącznie 27 umów 

na kwotę 283.680 zł. Zawarto też trzy umowy na konserwację zabytków na łączną kwotę 

200.000 zł. W ramach promocji Powiatu wsparto kilkanaście różnych doraźnych działań 

realizowanych przez organizacje na kwotę 67.284 zł. Przyznano 14 stypendiów oraz 1 nagrodę 

dla młodych sportowców wyróżniających się wysokimi wynikami sportowymi oraz zadania 

asystenta sportowego, na łączną kwotę 21.100 zł. Ponadto Powiat będąc członkiem organizacji, 

poniósł koszt członkostwa na kwotę 10.640,65 zł. 

Łącznie na rzecz organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 587.956,50 zł. 
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Wykres: Dofinansowanie organizacji pozarządowych, jednostek kościelnych w zależności od zakresu wsparcia 

(udział procentowy). 
 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2020 przyjęte przez Zarząd 

Powiatu dn. 16 marca 2021 r., przedłożone Radzie Powiatu Węgrowskiego na sesję 

zaplanowaną na 25 marca 2021 r. zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie internetowej Starostwa: www.powiatwegrowski.pl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników: 

 

1. Roczny program współpracy powiatu węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 r. 

2. Wykaz fundacji i stowarzyszeń z wyodrębnieniem ochotniczych straży pożarnych w 2020 r. 

3. Wykaz uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – 

pozostających w ewidencji Starosty Węgrowskiego oraz będący wynikiem dokumentacji 

otrzymanej z byłego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach w 2020 r. 

4. Stowarzyszenia zwykłe w 2020 r. 

5. Koła Gospodyń Wiejskich w 2020 r. 

6. Przykłady działań LGD „Bądźmy Razem” w 2020 roku. 

7. Przykłady działań LOT Wielki Gościniec Litewski w 2020 roku. 


