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Powiat Kwidzyński od lat wspiera lokalne organizacje pozarządowe, które wraz  

z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju skutecznie  

i bez wielkiego rozgłosu odgrywają w życiu publicznym ogromną rolę.  
W tym celu powstał „Roczny program współpracy na rok 2020 z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przyjęty dnia  

28 października 2019 r. uchwałą Nr XII/89/2019  Rady Powiatu Kwidzyńskiego. 

Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi miała charakter zarówno finansowy, 

jak i pozafinansowy. Zgodnie z wymogami prawa odbywała się w ramach wspierania 

realizacji zadań samorządu powiatowego.  

W tym celu Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego ogłosił konkursy ofert na realizację zadań  

powiatu w zakresie:  

1) kultury fizycznej i sportu, 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

3) pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. 

 

I. FORMY  WSPÓŁPRACY 
 

I.1. Zlecanie zadań: 

1. Współpraca finansowa w ramach Programu opierała się na wspieraniu realizacji 

zadań powiatu wraz  z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Wspieranie 

realizacji zadań publicznych odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów 

ofert. 

 

1.  Liczba ogłoszonych otwartych konkursów: 4. 

2.  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert: 31, w tym organizacji: 22. 

3.  Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego: 20, w tym liczba organizacji  

     pozarządowych: 14 ( 11 stowarzyszeń, 3 fundacji). 

4.  Liczba umów, które nie zostały zrealizowane  ( z powodu epidemii covid - 19) lub    

zostały rozwiązane przez Powiat z przyczyn leżących po stronie organizacji:  7. 

5.  Wysokość kwot udzielonych dotacji w obszarach: 

a) kultury fizycznej i sportu:  40 000 zł ( 2019 r. –  40 000 zł) 

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 40 000 zł ( 2019 r. – 40 000 zł) 
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c) pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych:  669 085 zł  

(2019 r. – 670 085 zł ). 

      6.   Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje: 0. 

7.  Liczba zrealizowanych umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia  6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2018.1307) 

8. Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu 

Kwidzyńskiego, konsultowanych przez organizacje: 1. 

 

Wykaz zadań, na które przyznano organizacjom pozarządowym dotacje z budżetu powiatu 

kwidzyńskiego : 

Lp. Nazwa organizacji  Nazwa zadania Kwota dotacji 
(zł) 

 

1. 

Fundacja Edukacji i Rozwoju „FLOW” 

Rudniki gm. Ryjewo 

Prowadzenie Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej 

95 000 

 

2. 

 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne 

Centrum Rozwoju Porozumiewania 

Kwidzyn 

 

„Wspomaganie umiejętności 

porozumiewania się - likwidacja barier  

w komunikowaniu się dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych lub 

zagrożonych niepełnosprawnością i ich 

rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego” 

 

143 000 

3.  

Fundacja „Ja tu jestem” Kwidzyn 

Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi – 

Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Kwidzynie 

(Umowa wieloletnia od 2018 r.) 

 

410 085 

 (w 2020 r.) 

 

4.  

Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Autyzmem „SNOA”  

Kwidzyn  

 

 
„DO SAMODZIELNOŚCI KAŻDEGO DNIA 

– system działań zwiększających 
samodzielność osób ze spektrum autyzmu 

” 

 

10 800 

5.  

Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy 

Niepełnosprawnych Kwidzyn 

 
„Kanał Elbląski  - rejs statkiem po trawie” 

 

2 200 

6.  

Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy 

Niepełnosprawnych Kwidzyn 

 
„Żeglarstwo bez barier. Festyn żeglarsko – 
integracyjny niepełnosprawnych” 

 

5 000 

 

7. 

 

Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego 

Kwidzyn 

 

15 Międzynarodowy  

19  Festiwal ANIMO KWIDZYN  2020 

 

11 400 

8. Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego 

Kwidzyn 

GENERACJE KREATYWNE 2020 10 500 

 

9. 

 

 

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn  

 

XXXVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

Harcerskiej, Turystycznej i Poezji 

Śpiewanej Szałamaja 2020 

 

3 500 
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10. 

Stowarzyszenie Edukacyjno – 

Kulturalne „NDM” Nowy Dwór 

Mazowiecki 

„Zabytkowo i klockowo” – powiatowe 
warsztaty zabytkowej architektury  

sakralnej powiatu kwidzyńskiego dla dzieci 

 

 

1 000 

 

11. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów 

o. Rejonowy Kwidzyn 

 

 Senioralia 2020 

 

4 000 

 

12. 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów 

 i Inwalidów 

o. Rejonowy Kwidzyn 

 

„Na szlaku historii powiatu 

kwidzyńskiego” 

 

1 000 

13.  

Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny 

„RODŁO” Kwidzyn  

 

XVII Ogólnopolski  Unijny Bieg 

Uliczny 

 

3 000 

 

14. 

 

 

 

Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny 

„RODŁO” Kwidzyn 

Organizacja i koordynacja szkolnych 

zawodów sportowych dla dzieci  

i młodzieży powiatu kwidzyńskiego 

 

3 200 

 

15. 

 

 

Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny 

„RODŁO” Kwidzyn 

 
„92 PZLA Mistrzostwa Polski w Biegach 

Przełajowych (U18, U20,S)” 

 

4 500 

 

16. 

 

Kwidzyńskie Towarzystwo Pływackie 

Kwidzyn  

 

Zawody Pływackie „Pływajmy razem” 

 

3 000 

17. Uczniowski Międzyszkolny 

 Klub Sportowy Kwidzyn  

 

„Popularyzacja biegów na orientację 
poprzez organizację imprez sportowych, 

wspieranie różnorodnych form wypoczynku 

i rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych i seniorów, organizowanie i 

prowadzenie systemu szkolenia sportowego 

oraz organizowanie programów 

sportowych pozwalających na osiągnięcie 

wysokiego poziomu sportowego w 

rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży” 

 

 

5 500 

18. 

 

Dziecięca Szkółka Piłki Nożnej  

Smyk Kwidzyn 

Turnieje Piłki Nożnej „DSPN KWWIDZYN 

CUP 2020” 

 

3 000 

19. 

 

 

Stowarzyszenie Wrotkarskie  

„Gdańskie Lwy” Gdańsk 

 

Warsztaty wrotkarskie 

 

1 800 

20. Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy 

Niepełnosprawnych Kwidzyn 

Warsztaty żeglarsko - szkutnicze 2 000 
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I.2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i wspierania  

w celu zharmonizowania tych kierunków: 

Wszelkie informacje nt. działań i kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi 

zamieszczane były na bieżąco na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego 

www.powiatkwidzynski.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. 

Te i inne informacje - w szczególności dotyczące możliwości ubiegania się o środki unijne  

i pozabudżetowe były przekazywane telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej oraz  

w czasie organizowanych  spotkań (poza sytuacją epidemii covid -19 i związanymi z tym 

obostrzeniami).  

Kontakty te były realizowane przez pracowników Wydziału Rozwoju Powiatu i Polityki 

Społecznej.  Co roku w miarę potrzeby pomieszczenia starostwa są również  użyczane 

organizacjom, które organizują spotkania i szkolenia - w roku epidemii covid – 19 ze 

zrozumiałych względów nie było takiej możliwości. 

Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej na bieżąco współpracował z Lokalnym 

Punktem Funduszy Europejskich z Malborka, m.in. poprzez umieszczanie informacji  

o możliwości dofinansowania działań organizacji pozarządowych na 

stronie internetowej www.powiatkwidzynski.pl oraz rozpowszechniał  informacje poprzez 

kontakt e – mailingowy  z organizacjami.  

 

I.3. Konsultacje 

W celu opracowania „Rocznego programu współpracy na 2020 rok z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” dnia 26 września 2019 r. na 

stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego udostępniono projekt Programu do konsultacji. 

Program został przyjęty dnia 28 października 2019 r. uchwałą Nr XII/89/2019  Rady Powiatu 

Kwidzyńskiego. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych jak co roku aktywnie uczestniczyli w pracach 

komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone na realizację zadań zleconych przez 

Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym. 

Ponadto Biuro Rady Powiatu umieszcza na portalu internetowym informacje o mających się 

odbyć sesjach Rady Powiatu Kwidzyńskiego, na które zapraszane są wszystkie 
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zainteresowane osoby, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych (poza sytuacją 

epidemii covid -19 i związanymi z tym obostrzeniami).  

 

Organizacje pozarządowe miały uwagi/nie miały uwag do niniejszego sprawozdania. 

 

I.4. Zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.                       

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

Powiat Kwidzyński jest jednym z partnerów w Partnerstwie Powiatowym „MŁYN”, 

stanowiącym kontynuację wieloletniego porozumienia partnerskiego na Rzecz Zatrudnienia  

i  Spójności Społecznej  Powiatu Kwidzyńskiego, zawartego  30 września 2010 r. przez 

jednostki administracji samorządowej  oraz organizacje pozarządowe z terenu powiatu. 

 

Opracowała: 

Joanna Bożek 

Wydział 

Rozwoju Powiatu 

i Polityki Społecznej 

 

 


