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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY  
POWIATU SUWALSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 
POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2015 

 
 

   
 
 

WSTĘP  
 

Współpraca Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego opiera się na corocznie opracowywanym 
programie współpracy.  

W roku 2015 obowiązywał Program współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przyjęty Uchwałą Nr 
II/12/14 Rady Powiatu w Suwałkach w dniu 18 grudnia 2014 r. Program ten wypracowany został na 
zasadach partnerskich, wspólnie z przedstawicielami Powiatu Suwalskiego – pracownikami 
wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu z uwzględnieniem konsultacji społecznych. 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w sposób określony w art. 5 ust. 5 ww. ustawy oraz 
zgodnie z regulaminem prowadzenia konsultacji ujętym w Uchwale nr XL/195/10 Rady Powiatu 
w Suwałkach z dnia 28 października 2010 r. 

Konsultacje ogłoszone zostały w okresie od 14 do 28 października 2014 roku. W tym czasie nie 
wpłynęła żadna opinia czy uwaga w konsultowanej sprawie. 

Program współpracy (…) określa m. in. cele, formy, zakres i zasady współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.  

Program wyznacza kierunki i zamierzenia samorządu Powiatu Suwalskiego w działaniach 
z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego z cyklicznym przeglądem 
i aktualizacją tych działań. 

Celem głównym Programu Współpracy jest budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem Powiatu 
Suwalskiego a organizacjami, które ma służyć diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 
powiatu, prowadzeniu efektywnej polityki społecznej oraz wzmacnianiu aktywności społeczności 
lokalnej. 

Zgodnie z treścią art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), należy corocznie dokonać podsumowania i oceny realizacji 
Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia 
każdego roku za rok poprzedni. 

W okresie od 01 marca do 15 marca 2016 roku, pracownicy poszczególnych Wydziałów Starostwa 
oraz samodzielnych stanowisk pracy i powiatowych jednostek organizacyjnych, przygotowali  
raporty dotyczące ich współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015.  

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis współpracy z organizacjami pozarządowymi w ujęciu całego 
Powiatu Suwalskiego.  
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WSPÓŁPRACA POWIATU SUWALSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Współpraca samorządu Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi miała charakter 
zarówno finansowy, jak i pozafinansowy. 

 

Współpraca o charakterze finansowym. 

1. Udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym w sferze 
pożytku publicznego. 

Ta forma współpracy polegała na zlecaniu organizacjom realizacji zadań publicznych należących 
do właściwości Powiatu Suwalskiego zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Odbywała się na 
zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Zlecanie realizacji zadań publicznych miało charakter: 

 wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji. 

Wspieranie zadań publicznych zrealizowane zostało na podstawie: 

 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na mocy art. 11 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, oraz 

 z pominięciem konkursu ofert, w trybie art. 19a tejże ustawy. 

W 2015 roku ogłoszony został jeden konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu sportu i 

kultury fizycznej pn. Organizacja imprez sportowych na terenie Powiatu Suwalskiego w 2015 r. 

Procedurę konkursową, zasady oraz tryb przeprowadzenia konkursu, określały podjęte uchwały w tej 

sprawie:  

 Uchwała Nr V/13/15 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie 

szczegółowych zasad przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu sportu i kultury fizycznej, 

 Uchwała Nr V/14/15 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie 

trybu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz szczegółowego zakresu rzeczowego 

zadania publicznego zleconego do realizacji. 

W odpowiedzi na konkurs  wpłynęła  jedna oferta złożona przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe w Suwałkach. 

Wyłoniona do realizacji zadania ww. organizacja otrzymała kwotę wsparcia wynoszącą 20 500 zł. 

Kwotę  tę  wykorzystała  w całości  zgodnie z zawartą umową  Nr 1/KKF/D/2015 oraz  we wskazanym  

w niej terminie  złożyła  sprawozdanie wraz z rozliczeniem finansowym. 

 
Zestawienie: Udzielenie dotacji w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia  

zadania publicznego 

Lp. 
Nazwa zadania 
publicznego 

Liczba 
otrzymanych 
ofert 

Liczba 
zawartych 
umów 

Data zawarcia 
umów 

Nazwa organizacji 
Kwota udzielonej 
dotacji w 2015 r. 

1. 

Organizacja imprez 
sportowych na terenie 
Powiatu Suwalskiego  w 
2015 r. 

1 1 27.02.2015 
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe w Suwałkach. 

 

20 500 zł 

Kwota udzielonej dotacji w tym trybie w 2015 roku 20 500 zł 

W trybie uproszczonym tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert, przyjęto do realizacji 2 zadania 
publiczne uznając celowość i zasadność ich realizacji na terenie Powiatu Suwalskiego.  
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Zgodnie z zapisami art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Powiat 
Suwalski na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, może zlecić realizację zadania 
publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, przy spełnieniu warunków określonych 
w ustawie. 

Każda z otrzymanych ofert spełniła łącznie następujące kryteria wymagane ustawą: 

 zadanie publiczne o charakterze lokalnym, 
 wysokość przyznanego dofinansowania - kwota dotacji nie przekroczy 10 000 zł, 
 okres realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni, 
 łączna wysokość środków finansowych przyznanych tej samej organizacji w danym roku 

kalendarzowym i w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, nie może przekroczyć 
kwoty 20 000 zł. 

Należy też mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami art. 19a, ust. 7 tejże ustawy, wysokość środków 
finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie 
pozakonkursowym, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację 
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku 
publicznego. 

Oferty na realizację zadań publicznych otrzymane od organizacji pozarządowych: 

1) „Obchody 70 rocznicy upamiętnienia ofiar Obławy Augustowskiej”. 
2) „Zimowy Bieg o Puchar Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego” 

 

Ad. 1). Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Obchody 70 rocznicy upamiętnienia 
ofiar Obławy Augustowskiej”. 

W dniu 27 lipca 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Suwałkach wpłynęła oferta Związku Pamięci 

Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie, na realizację zadania publicznego pn. W 

hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 70. rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, 

Sokólskiej, Suwalskiej, polegającego na organizacji uroczystych obchodów upamiętniających 70. 

rocznicę Obławy Augustowskiej i jej Ofiar w dniach 24 sierpnia – 15 września 2015 r. Zarząd Powiatu 

w Suwałkach uchwałą nr XXIV/64/15 z dnia 30.07.2015 r. uznał celowość realizacji w/w zadania i 

zlecił jego realizację ZPOOA.  

Powiat Suwalski w dniu 11.08.2015 r. zawarł umowę nr OKS.526.1.2015 ze Związkiem Pamięci Ofiar 

Obławy Augustowskiej 1945 o wsparcie realizacji w/w zadania, na podstawie której przekazano 

Związkowi dotację w wysokości 2.482,03 zł, z przeznaczeniem na zakup 166 egz. książek  Teresy 

Kaczorowskiej pt. „Obława Augustowska” które, rozdano podczas uroczystych obchodów, mieszkańcom 

powiatu suwalskiego, przedstawicielom szkół i 1 egz. przekazano Zleceniodawcy, podczas uroczystych 

obchodów 11 września 2015 r. na terenie powiatu suwalskiego i sąsiednich. Powiat Suwalski zlecił 

realizację zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Obchody rocznicowe, 

upamiętniające Ofiary Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. zostały wpisane do Kalendarza Imprez 

Kulturalnych Powiatu Suwalskiego na 2015 r.  

Ad. 2). Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zimowy Bieg o Puchar Dyrektora 
Suwalskiego Parku Krajobrazowego” 

W dniu 13 stycznia 2015 roku do Starostwa Powiatowego w Suwałkach wpłynęła oferta 

Stowarzyszenia Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” na realizację zadania 

publicznego pn. Zimowy Bieg o Puchar Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Zarząd 

Powiatu w Suwałkach uchwałą Nr IV/11/2015 z dnia 15.01.2015 r. uznał celowość realizacji w/w 

zadania i zlecił jego realizację Stowarzyszeniu Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego 

„Kraina Hańczy”. 
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Powiat Suwalski w dniu 23.01.2015 r. zawarł umowę nr PIR.526.1.2015 ze Stowarzyszeniem 

Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” o wsparcie realizacji w/w zadania, 

na podstawie której przekazano dotację w wysokości 2.210,00 zł.  

 

Zestawienie: udzielenie dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie wsparcia zadania 

publicznego (tzw. tryb uproszczony lub małych grantów) 
 

Lp. Nazwa zadania publicznego 
Liczba 

otrzymanych 
ofert 

Liczba 
zawartych 

umów 

Data 
zawarcia 

umów 
Nazwa organizacji 

Kwota udzielonej 
dotacji w 2015 r. 

1. 
Obchody 70 rocznicy 

upamiętnienia ofiar Obławy 
Augustowskiej 

1 1 11.08.2015 
Związek Pamięci Ofiar Obławy 

Augustowskiej 1945 
2 482,03 zł 

2. 

Zimowy Bieg o Puchar 
Dyrektora Suwalskiego 
Parku Krajobrazowego 

 

1 1 23.01.2015 

Stowarzyszenie Miłośników 
Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego „KRAINA 
HAŃCZY” 

2 210,00 zł 

Łączna kwota udzielonych dotacji w tym trybie w 2015 roku 4 692,03 zł 

 

2. Zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (partnerstwa projektowe) dotyczące 
przedsięwzięć na rzecz społeczności powiatu suwalskiego. 
 

Stowarzyszenie LGD „Nasza Suwalszczyzna” i  Powiat Suwalski złożyli w partnerstwie wniosek do 

działania 2.3 PRO WP pt. „Własny biznes szansą na lepsze jutro” – projekt w trakcie oceny. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Akademicki Klub Integracji Europejskiej  

Europartner z Białegostoku i Powiat Suwalski   złożyli w partnerstwie wniosek do działania 2.3 PRO 

WP „Pomysł na biznes” – projekt w trakcie oceny. 

Powiat Suwalski uchwałą Rady Powiatu 19 marca 2015 r. NR IV/29/15 przystąpił do Stowarzyszenia 

Suwalsko - Sejneńska Lokalna Grupa Działania. 

3. Współpraca inna 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach kontynuowało współprace ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 

Rybacka „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie”. Powiat Suwalski jest członkiem - założycielem 

Stowarzyszenia od 7 września 2009 roku. 

Powiat Suwalski realizował do maja 2015 r. projekt pt. „Zwiększenie  atrakcyjności Powiatu 

Suwalskiego poprzez organizację miejsc atrakcyjnego wypoczynku” w ramach działania „Wzmocnienie 

konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybołówstwa” środek 4.1 

„Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa oś priorytetowa 4 „ Zrównoważony rozwój obszarów 

zależnych od rybołówstwa. W ramach projektu wykonano w 2014 r. trzy siłownie zewnętrzne  

(w Lipniaku, Dowspudzie i Pawłówce) oraz plac zabaw w Dowspudzie. 

 

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku współpracował z Fundacją Centrum Kultury i 

Edukacji Muzycznej „ Teraz Muzyka” w Białymstoku, podmiotem współpracy było wynajem miejsc 

noclegowych i zapewnienie wyżywienia , wg zawartej umowy z dnia 19.07.2015r a także z Ełckim 
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Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Problemami Psychicznymi i Zagrożonych Marginalizacją w Ełku 

przedmiotem współpracy było wynajem miejsc noclegowych i zapewnienie wyżywienia w terminie  

15 - 16.04.2015r.  

 

Dom Dziecka w Pawłówce w ramach podpisanych porozumień współpracował ze Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce w zakresie realizowanych przez Stowarzyszenie wycieczek 

organizowanych podopiecznym przebywającym w Placówce. W roku 2015 zorganizowane zostały 

wycieczki zagraniczne oraz wyjazdy w ramach organizacji ferii zimowych: wycieczka zagraniczna na 

Litwę (Szawle – Kłajpeda – Pałanga), w trakcie której wychowankowie mieli okazję zwiedzić Górę 

Krzyży w Szawle, oglądać pokaz delfinów w Delfinarium w Kłajpedzie, zwiedzić Muzeum Bursztynu w 

Pałacu Tyszkiewiczów w Pałandze - wartość wycieczki 6 090,00 zł. Wyjazdy zorganizowane w czasie 

ferii zimowych do Suwałk: do Muzeum Marii Konopnickiej, do Aquaparku, do Pizzerii Fantazja, do 

Pijalni Czekolady, do kina, na kręgle, do Pizzerii Rozmarino wartość - 3 554,91 zł. Wycieczka 

zagraniczna do Włoch, w czasie której wychowankowie odwiedzili także Klasztor na Jasnej Górze w 

Częstochowie, zwiedzali Wenecję, Padwę, Rzym, Watykan, zaś w drodze powrotnej również Wiedeń w 

Austrii - wartość wycieczki 38 120,00 zł. 

PCPR prowadził współpracę na bieżąco, udzielana była informacja telefoniczna i na miejscu w biurze 

dotycząca różnych spraw nurtujących osoby niepełnosprawne zrzeszone w stowarzyszeniach. 

Ponadto należy dodać iż część członków  Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście 

Suwalskim pochodzi z organizacji pozarządowych. Na posiedzeniach Rady były opiniowane podziały 

środków finansowych z PEFRON na poszczególne zadania na dofinansowania dla osób 

niepełnosprawnych, omawiane były bieżące problemy osób niepełnosprawnych, w roku 2015 

posiedzenie Rady odbyło się dwa razy, współpraca była też prowadzona w zakresie organizacji i 

dofinansowania imprez integracyjnych – dofinansowano łącznie 5 imprez. Polski Związek 

Niewidomych Okręg Podlaski zorganizował cztery imprezy integracyjne z tego jedna dla dzieci, Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach zorganizowano 1 

imprezę. W imprezach łącznie wzięły udział 122 osoby niepełnosprawne.  

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. weszła w życie część postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) m.in. w zakresie: 

1) zmiany ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

poprzez dodanie do sfery zadań publicznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe (jako 

działalności społecznie użytecznej) „zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa” (art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy); 

2) powierzenia prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego (art. 11 ust. 1 ustawy) wyłanianą w 

otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (art. 11 ust. 2 ustawy) w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. (art. 26 ust. 4 ustawy); 

W związku z powyższym zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 

świadomości prawnej społeczeństwa nie zostało ujęte w Programie współpracy Powiatu Suwalskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2015. 

Mając na uwadze obowiązek realizacji postanowień: 

1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; 

2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 

Zarząd Powiatu w Suwałkach:  

-ogłosił nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej,  
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- oferty składane na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2016 r. z 

zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,  

- ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 

2016 r. z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,  

- powołał komisję konkursową oraz określił jej regulamin, 

- zatwierdził postępowanie o powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2016 

r. z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (wpłynęły trzy oferty, dwie oferty 

zostały odrzucone), 

- w dniu 11 grudnia 2015 r. zawarł ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla 

Zygmunta Augusta w Augustowie umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Suwalskiego w 2016 r. z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązując się 

do przekazania na realizację zadania publicznego dotacji w wysokości 59 946,00 zł. 

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym. 

 
W roku 2015 w wykazie organizacji pozarządowych prowadzonym przez Powiat Suwalski 
zarejestrowanych było ponad 90 organizacji na terenie działania Powiatu. 

W 2015 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1393), Starosta Suwalski, jako nadzorujący organizacje pozarządowe na swoim terenie, nie 
otrzymał informacji o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenia działającego 
na terenie powiatu suwalskiego. 

W oparciu o Program Współpracy (…) samorząd Powiatu Suwalskiego nawiązywał współpracę  
z różnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Powiatu Suwalskiego 
bez względu na siedzibę organizacji. 

Współdziałanie, o którym mowa wyżej, przyjmowało następujące formy: 

 

1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania.   

Samorząd powiatu współpracował z organizacjami pozarządowymi w zakresie wzajemnego 
informowania się o planowanych kierunkach działalności w tym poprzez umieszczanie na stronie 
internetowej informacji o działaniach podejmowanych przez następujące stowarzyszenia: - 
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach (informacje na stronie internetowej 
dot. działań realizowanych ramach powierzonego zadania publicznego)-Stowarzyszenie Suwalsko – 
Sejneńska Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Suwałkach (informacje o działaniach 
podejmowanych przez stowarzyszenie np. tworzeniu lokalnej strategii rozwoju).  

 
Powiat Suwalski, jako członek Suwalskiej Organizacji Turystycznej, uczestniczył poprzez swojego 
przedstawiciela w spotkaniach tej organizacji dot. realizacji zadań promocji walorów turystycznych w 
2015 r. i planach działań na 2016 r. W 2015 r. z suwalskim oddziałem PTTK rozpoczęły się 
uzgodnienia na temat możliwości przejęcia przez samorządy i inne lokalne organizacje opieki i 
nadzoru nad szlakami turystycznymi w regionie (rowerowe i piesze).  
Samorząd powiatu współpracował z organizacjami pozarządowymi w zakresie wzajemnego 

informowania się o planowanych kierunkach działalności w tym poprzez umieszczanie na stronie 

internetowej informacji o działaniach podejmowanych przez następujące stowarzyszenia:  

- Powiatowe Zrzeszenie  Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach (informacje na stronie internetowej 

dot. działań realizowanych ramach powierzonego zadania publicznego) 

-Stowarzyszenie Suwalsko – Sejneńska Lokalna Grupa Działania  z siedzibą w Suwałkach (informacje o 

działaniach podejmowanych przez stowarzyszenie np. tworzeniu lokalnej strategii rozwoju).  
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Ośrodek Wsparcia w Lipniaku w 2015 roku współpracował ze Stowarzyszeniem Integracji Osób 

Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach. Współpraca polegała na wymianie informacji nt. 

planowanej działalności Ośrodka, w tym nt. planowanych imprez.  Ponadto współpracował z 

Suwalskim Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja” współpraca 

polegała na planowaniu działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, na które złożono ofertę 

realizacji zadania publicznego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Dom Dziecka w Pawłówce współpracował z Klubem Kibica Wigry Suwałki który zorganizował akcję 

charytatywną na rzecz Placówki, w której to zostały pozyskane słodycze, maskotki oraz artykuły 

szkolne a następnie przekazane wychowankom z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Nawiązał także 

współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki” z Krakowa, które prowadzi 

ogólnopolski Portal DomyDziecka.org. Dane kontaktowe Domu Dziecka Pawłówce zostały 

zamieszczone na tym portalu, co daje możliwość pozyskiwania sponsorów na rzecz Placówki. 

Wyżej wymienione działania wynikające z porozumień pomiędzy Domem Dziecka w Pawłówce a 

organizacjami pozarządowymi prowadzone były na rzecz wychowanków tutejszej Placówki i w 

znacznym stopniu przyczyniły się do podniesienia standardu życia wychowanków, podniesienia ich 

świadomości i poszerzenia wiedzy na temat otaczającego świata. Na szczególną uwagę zasługują 

wyjazdy zagraniczne, podczas których wychowankowie mieli możliwość zapoznania się z odmienną 

kulturą, kuchnią, architekturą i zabytkami. 

2. Wspólne przygotowywanie i wykorzystanie narzędzi promocji regionu i 
społeczności lokalnych. 

 
Powiat Suwalski w 2015 r. poprzez współpracę z Suwalską Organizacją Turystyczną i Podlaską 
Regionalną Organizacją Turystyczną, uczestniczył w krajowych i zagranicznych targach turystycznych 
oraz promocyjnych wydarzeniach turystycznych. Współpraca odbywała się m.in. poprzez 
przekazywanie materiałów promocyjnych Powiatu na stoiska targowe prowadzone przez te 
organizacje.  
 
Powiat poprzez współpracę z SOT oraz Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną uczestniczył w promocji 
regionu za pomocą wdrażania projektu pn. "Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej obszaru 
objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich  (LSROR) "Pojezierze Suwalsko-
Augustowskie" pod hasłem "Suwalszczyzna kraina jak baśń". Dzięki wspólnym działaniom efektywnie 
i oszczędnie wydawano środki publiczne w zakresie promocji turystycznej.  
 
W 2015 r. Starostwo Powiatowe współpracowało z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w 
zakresie promocji atrakcji województwa podlaskiego poprzez oznakowanie wybranych obszarów 
turystycznymi znakami drogowymi typu E-22c. Na rzecz Powiatu Podlaska ROT bezpłatnie ustawiła 
12 znaków tego typu, w tym 4 szt. z treścią Suwalszczyzna i 8 szt. z treścią Dolina Rospudy. Działanie to 
uzupełniło Starostwo 1 dodatkowym znakiem Dolina Rospudy.  W 2015 r. Starostwo Powiatowe 
współpracowało z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną (Konsultantem Regionalnym w 
projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”) w zakresie konsultacji założeń do 
systemu rekomendacji szlaków rowerowych znajdujących się w osi Wschodniego Szlaku Rowerowego 
Green Velo oraz założeń do systemu certyfikacji Miejsc Przyjaznych Rowerzyście (MPR), a także przy 
wdrażaniu systemu MPR na terenie Powiatu. 
 
Corocznie w Lipniaku organizowany jest Festyn pn. „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”. Podczas jego 

organizacji Ośrodek Wsparcia w Lipniaku współpracuje z takimi organizacjami jak: Suwalskie 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja", Suwalski Klub Motocyklowy 

"Jaćwing" w Suwałkach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów, w tym Kapela 

Onegdaj, Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa” w Suwałkach. Współpraca ta ma 
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charakter niefinansowy. W 2015 roku uczestnicy Ośrodka Wsparcia w Lipniaku na zaproszenie 

Stowarzyszenia „Aktywni tak samo” aktywnie uczestniczyli w „I Suwalskim Przeglądzie Talentów Osób 

z Niepełnosprawnością – Hyde Park". Wg organizatorów jest to początek cyklicznych spotkań, dlatego 

też przewidujemy kontynuację tej współpracy. Corocznie uczestnicy ośrodka biorą udział w 

organizowanym przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa” w Suwałkach Regionalnym 

Balu Andrzejkowym Osób Niepełnosprawnych pn. „Czary Mary – zmieniamy świat na weselszy”. 

3. Patronaty i rekomendacje samorządu Powiatu Suwalskiego dla wyróżniających się 
przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje. 
 

Starosta Suwalski objął patronatem wydarzenia pn. Polska Fabryką Dobra, z wyłączeniem wsparcia 
finansowego, organizacyjnego i rzeczowego w zakresie sprawowania patronatu. Te wydarzenie ma 
zasięg ogólnopolski - 3 letni program. Program nakierowany jest na poszukiwanie i wdrożenie nowych 
form budowania pozytywnego wizerunku wolontariatu  młodzieżowego i zachęcania dzieci i 
nastolatków  do uaktywniania się w środowisku lokalnym. 

 

4. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowych organizacji. 

 
Przedmiotem konsultacji była treść projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie ustalenia 
trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom 
niepublicznym, działającym na terenie powiatu suwalskiego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Celem konsultacji było poinformowanie organizacji 
pozarządowych o planowanych regulacjach oraz pozyskanie ich opinii w przedmiotowej sprawie. 
Konsultacje trwały od 12 do 26 października 2015 r. W w/w terminie nie wpłynęła żadna opinia czy 
uwaga w konsultowanej sprawie. Jednakże po zakończeniu konsultacji, w dniu 02.11.2015 r. wpłynęła 
do tut. Starostwa opinia do w/w projektu uchwały z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach (opinia wpłynęła po terminie, z uwagi na 
niedyspozycję w w/w czasie dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w 
Brodzie Nowym). Sugerowane przez w/w Stowarzyszenie zmiany zostały częściowo uwzględnione 
przez Zarząd Powiatu w Suwałkach w w/w projekcie uchwały, gdyż pozwoliły uszczegółowić stan 
liczbowy wychowanków posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego a także 
orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wydane przez poradnię psychologiczno 
– pedagogiczną. Wobec powyższego, Rada Powiatu w Suwałkach w dniu 26 listopada 2015 r. podjęła 
uchwałę nr X/70/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o 
uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym, działającym na terenie powiatu 
suwalskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

Podsumowanie 

  
W 2015 r. Powiat Suwalski współpracował z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz Uchwały NR II/12/14 Rady 
Powiatu w Suwałkach z dnia 18 grudnia2014 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Suwalskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015. 
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Powiat Suwalski współdziałając z organizacjami pozarządowymi miał na względzie 
przede wszystkim realizację celów szczegółowych, określonych w Programie 
Współpracy (…), które obejmowały: 

 budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie inicjatyw obywatelskich; 
 poprawę jakości usług publicznych i włączenie organizacji w proces ich świadczenia; 
 określanie potrzeb społecznych, sposobów ich zaspokajania oraz tworzenie systemowych 

rozwiązań ważnych problemów społecznych. 

W 2015 r. współpraca Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi odbyła się na zasadach 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
Zrealizowana została we wszystkich możliwych formach, określonych w Programie Współpracy (…). 
Miała charakter finansowy i pozafinansowy. 

 

W ramach współpracy finansowej, Powiat Suwalski udzielił wsparcia w formie: 

 dotacji na łączną kwotę 25 192,03 zł (wykonanie umów na kwotę 25 192,03 zł);. 

 

W ramach współpracy pozafinansowej, Powiat Suwalski zrealizował następujące 
formy: 

 wzajemne informowanie się z organizacjami pozarządowymi o kierunkach działalności; 
 wspólne przygotowanie i wykorzystanie narzędzi promocji regionu i społeczności lokalnych; 
 patronaty i rekomendacje samorządu Powiatu Suwalskiego dla wyróżniających się 

przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje; 
 konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowych organizacji. 

Powiat zobowiązał organizacje pozarządowe lub grupy inicjatywne, które w ramach konkursu 
otrzymały dotację lub inną formę wsparcia finansowego z budżetu Powiatu Suwalskiego, do 
zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania przez Powiat 
Suwalski w okresie otrzymywania wsparcia. 

W 2015 r. organizacje pozarządowe realizowały różnorodne zadania publiczne w ramach nawiązanej 

współpracy z Powiatem Suwalskim. Współpraca ta umożliwiła zbudowanie trwałego partnerstwa 

pomiędzy samorządem a tymi organizacjami, np. z Powiatowym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły 

Sportowe w Suwałkach”, Suwalską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Rybacką „Pojezierze 

Suwalsko-Augustowskie”, Stowarzyszeniem Suwalsko - Sejneńska Lokalna Grupa Działania, Polskim 

Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Suwałkach, Stowarzyszeniem Miłośników 

Suwalskiego Parku Krajobrazowego „KRAINA HAŃCZY”, Związkiem Pamięci Ofiar Obławy 

Augustowskiej 1945. 

Wspólne podejmowanie przedsięwzięć i wspólna realizacja Programu Współpracy, z pewnością 
przyczyniły się tylko w niewielkiej mierze do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

W kolejnych latach, Powiat będzie wspierał inicjatywy obywatelskie i wzmacniał aktywność 
społeczności lokalnej zgrupowanej w organizacjach pozarządowych. 

Dalsze działania Powiatu Suwalskiego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi zależą 
wprost od możliwości finansowych Samorządu, gdyż głównie takiego wsparcia te organizacje 
oczekują. 


