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I. WSTĘP 

Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie współpracy Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, opierając się na corocznie 

przyjmowanym przez Radę Powiatu Warszawskiego Zachodniego Programie 

Współpracy. W roku 2018 przyjęto Uchwałą Nr XXXII/231/2018 Rady Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 listopada 2018 roku „Program współpracy  

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.” 

Program określał obszary i formy współpracy samorządu z organizacjami oraz 

priorytetowe zadania, których realizacja związana jest z wykorzystaniem środków 

publicznych. 

 

II. WSPÓŁPRACA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy przedstawia sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 

1. OTWARTE KONKURSY OFERT 

 

1.1. SPORT I KULTURA 

 

W 2019 roku Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłosił jeden otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej; z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego, a także z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego dla seniorów w Powiecie Warszawskim Zachodnim. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sportu 
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zostało poprzedzone przyjęciem wymaganych procedurą następujących 

dokumentów: 

 uchwały Nr XXXII/231/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2019, 

 uchwały Nr 24/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

30 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe  

i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej; z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego dla seniorów, 

 uchwały Nr 25/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

30 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej w celu opiniowania 

złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego, a także z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla seniorów, 

 uchwały Nr 30/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

20 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania 

złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego, a także z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla seniorów  

w 2019 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim. 
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Łączna liczba zgłoszonych ofert w powyższym konkursie wyniosła 52. W terminie 

wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło 51 ofert, a jedna oferta wpłynęła pocztą po 

terminie,  w tym na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej – 27 ofert, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego – 19 ofert, a z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego dla seniorów – 5 ofert. Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję 

Konkursową, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na posiedzeniu w dniu 

11 marca 2019 roku, podjął decyzję uchwałą Nr 50/2019 o rozstrzygnięciu konkursu  

i przyznaniu środków finansowych organizacjom pozarządowym na wykonanie  

40 zadań.  

Na realizację zadań sportowych, o zasięgu powiatowym, zaplanowano w budżecie 

kwotę w wysokości 60 000 zł (przyznano 60 000 zł). Dofinansowanie otrzymały 

następujące organizacje: 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania 
Przyznana 

kwota dotacji  

1 
Stowarzyszenie Warszawa 
Zachód Pozytywnie Zakręceni 

Upowszechnianie Karate Olimpijskiego 
WKF w Powiecie Warszawskim Zachodnim 
w 2019 roku 

2 500,00 zł 

2 
Fundacja Self Active Planet 
Akademia Rozwoju Osobistego 

Spotkanie z fitness i jogą 3 000,00 zł 

3 
Społeczna Pomoc - 
Stowarzyszenie Dom 

Święto sportu w Sadowej 2 300,00 zł 

4 Fundacja Nasze Szczęścia Aktywna Mama 3 000,00 zł  

5 
 

Stowarzyszenie Kulturalne 
"KOTWICA" 

Powiatowy Turniej Szachowy dla dzieci i 
młodzieży Gramy w Szachy 2019 

1 700,00 zł 

6 
Towarzystwo Przyjaciół 
Kampinoskiego Parku 
Narodowego 

Rajd Rowerowy - Misja Kampinos 4 000,00 zł 

7 
Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy "Ryś" Kampinos 

Nasze Igrzyska Olimpijskie 2019 - 
Kalendarz Imprez 

4 200,00 zł 

8 
Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy "Ryś" Kampinos 

Turniej Czterech Boisk 2019 4 000,00 zł 

9 Fundacja "Aktywni Dłużej" 
Zdrowy kręgosłup i relaksacja dla Seniorów 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego - 
edycja II 

3 000,00 zł 
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10 
Stowarzyszenie Menedżerów Firm 
Działających w Zakresie Rozrywki, 
Komunikacji i Kultury 

Aktywne soboty dla mam 1 160,00 zł 

11 
Fundacja Promocji i Rekreacji 
"KIM" 

Nordic walking w Puszczy Kampinoskiej 5 000,00 zł 

12 
Stowarzyszenie Zwykła "Grupa 
Wilki" 

"Na święty Mikołaj radość dookoła" 
Rekreacyjny marsz mikołajkowy z kijkami. 

1 240,00 zł 

13 
Okręg Mazowiecki Polskiego 
Związku Wędkarskiego w 
Warszawie Koło Nr 9 w Błoniu 

Piknik Rodzinny "TAAAKA RYBA" 2 500,00 zł 

14 
Rowerowy Klub Sportowy im. 307 
Dywizjonu Myśliwskiego Nocnych 
"Lwowskich Puchaczy" 

Rowerem Bezpiecznie - rowerowe 
miasteczko ruchu 

3 600,00 zł 

15 Klub Sportowy ATP 1 Turniej ATP 2 600,00 zł 

16 Polskie Stowarzyszenie Carrom 
VI MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA 
POLSKI W CARROM 

3 200,00 zł 

17 Uczniowski Klub Sportowy "NET" Tenisowe soboty dla dzieci i rodziców 2 600,00 zł 

18 Klub Sportowy Błonianka 
Treningi piłki nożnej dla młodzieży z 
trenerem mentalnym 

2 560,00 zł 

19 Klub Sportowy Błonianka Warsztaty sportowe 2 500,00 zł 

20 Fundacja Zmysłosfera Akademia ruchu 2 340,00 zł 

 21 
 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Klub Sportowy "1" Ożarów 
Mazowiecki 

Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar 
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego  

3 000,00 zł  

Razem w 2019 r.:   60 000,00 zł 

 

Na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki zaplanowano w budżecie kwotę  

w wysokości 60 000 zł (przyznano 53 520 zł). Dofinansowanie otrzymały następujące 

organizacje: 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania 
Przyznana 

kwota dotacji  

1 
Fundacja Ochrony Krajobrazu i 
Promocji Regionów 
"NUMINOSUM" 

Akademia Tradycji na Numinosum Festival 
w Kampinosie 2019 

3 800,00 zł 

2 
Stowarzyszenie "Radość 
Dzieciom Niepełnosprawnym" 

"Pociąg do kultury, czyli obiady czwartkowe 
z filmem" (II Edycja) 

2 500,00 zł 
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3 
Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz 
się do nas" w Bramkach 

Wigilia Integracyjna 2019 1 200,00 zł 

4 
Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz 
się do nas" w Bramkach 

Bramkowskie Spotkanie Integracyjne 
"Wianki 2019" 

1 600,00 zł 

5 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Zespołu Szkół nr 1 im. 
Melchiora Wańkowicza "Schola 
Nostra" 

Warsztaty rękodzieła artystycznego - 
"Twórczo z Wańkowiczem" 

3 800,00 zł 

6 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Zespołu Szkół nr 1 im. 
Melchiora Wańkowicza w Błoniu 
"Schola Nostra" 

Organizacja Festiwalu Nauki Niepoważnej - 
"Polskie obyczaje" 

2 200,00 zł 

7 
Fundacja Kultury i Edukacji im. 
Juliusza Zarębskiego 

Przesłuchania eliminacyjne w sekcji w 
ramach międzynarodowego konkursu 
muzycznego im. Juliusza Zarębskiego 

8 000,00 zł 

8 Polskie Stowarzyszenie Carrom 
Indie wielki i ciekawy kraj - spotkanie z 
młodzieżą na temat kultury indyjskiej 2019 

1 500,00 zł 

9 
Stowarzyszenie Pracownia 
Łomianki 

ARTystyczne Łomianki - wystawa 
twórczości lokalnych artystów z Łomianek - 
IV edycja 

3 000,00 zł 

10 Stowarzyszenie STRASNA ZABA Strasna Zaba kulturalnie 2 2 500,00 zł 

11  
Stowarzyszenie Menedżerów Firm 
Działających w Zakresie Rozrywki, 
Komunikacji i Kultury 

Kosmiczny Teatr w Dużej Arenie 3 000,00 zł 

12 Stowarzyszenie "Razem" "Muzyczny Piknik Rodzinny" 3 500,00 zł 

13 Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy "Krajobrazy Kultury 2019" 8 000,00 zł 

14 
Stowarzyszenie Kulturalne 
"KOTWICA" 

ORGANIZACJA PLENERU 
MALARSKIEGO: "MALI MIESZKAŃCY 
PUSZCZY TUPOT MAŁYCH NÓG" 

1 200,00 zł 

15  Fundacja Nasze Szczęścia Razem do teatru 3 500,00 zł 

16 
Stowarzyszenie O UŚMIECH 
UCZNIA 

IV BŁOŃSKI FESTIWAL POLONEZA I 
INNYCH TAŃCÓW NARODOWYCH 

1 720,00 zł 

17 
Stowarzyszenie O UŚMIECH 
UCZNIA 

VIII POWIATOWY KONKURS 
ORTOGRAFICZNY 

2 500,00 zł 

Razem w 2019 r.:   53 520,00 zł 
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Na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki dla seniorów zaplanowano w budżecie 

kwotę w wysokości 20 000 zł (przyznano 5 200 zł). Dofinansowanie otrzymały 

następujące organizacje: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania 
Przyznana 

kwota dotacji  

1 
Stowarzyszenie Menedżerów Firm 
Działających w Zakresie Rozrywki, 
Komunikacji i Kultury 

Wspólnych kolęd czas - świąteczny koncert 
dla seniorów 

3 000,00 zł 

2 
Stowarzyszenie Kulturalne 
"KOTWICA" 

Międzypokoleniowe Spotkanie Borzęcińskie 2 200,00 zł 

Razem w 2019 r.:   5 200,00 zł 

 

Obsługa formalna i prawna przeprowadzonego konkursu została zorganizowana 

przez Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji Starostwa Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego. W ramach konkursu udzielano porad w zakresie poprawności 

wypełniania ofert. Przygotowano umowy z organizacjami, które otrzymały 

dofinansowanie na realizację zadań. Wyznaczeni pracownicy Starostwa udzielali 

także porad i wsparcia w zakresie rozliczania i przygotowania sprawozdania 

końcowego z realizacji zadania.  

 

 

1.2 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

 

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłosił jeden otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania polegającego na prowadzeniu w 2020 roku przez organizację 

pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w lokalu w Ożarowie Mazowieckim oraz dwóch punktów 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej  

w lokalach w Błoniu i Lesznie.  

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację powyższego zadania zostało poprzedzone 

przyjęciem wymaganych procedurą następujących dokumentów: 
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 uchwały Nr 157/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

23 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2020 r. jednego 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz powierzenia zadań z zakresu edukacji 

prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację 

pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, 

 uchwały Nr 158/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

23 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powoływanej  

w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie ofert na powierzenie realizacji 

zadania polegającego na prowadzeniu w 2020 roku jednego punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność pożytku publicznego, 

 uchwały Nr 168/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

13 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania 

złożonych ofert  w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania 

polegającego na prowadzeniu w 2020 roku jednego punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na obszarze Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego przez organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność pożytku publicznego. 

W ogłoszonym konkursie wpłynęły 2 oferty z zakresu Zadania polegającego na 

prowadzeniu w 2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego w lokalu w Ożarowie Mazowieckim przez organizację 

pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego: 



Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.  

10 

 Oferta nr 1 Fundacja „Instytut Spraw Publicznych” ul. Zegara Słonecznego 

2/1, 26-600 Radom, 

 Oferta nr 2 Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, 

Natomiast nie złożono żadnej oferty z zakresu Zadania polegającego na 

prowadzeniu w 2020 roku punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

zadań z zakresu edukacji prawnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

w lokalach w Błoniu i Lesznie. 

Komisja dokonała oceny 2 ofert a Zarząd, na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2019 

roku, podjął uchwałę Nr 180/2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na 

prowadzenie w 2020 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch 

punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu 

edukacji prawnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Dofinansowanie 

otrzymała Fundacja Togatus Pro Bono, (ul. Warmińska 7/1, 10 – 544 Olsztyn), 

której powierzono prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu  

w Ożarowie Mazowieckim.  

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na 

prowadzeniu punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań  

z zakresu edukacji prawnej w lokalach w Błoniu i Lesznie nie został rozstrzygnięty  

z powodu braku ofert. W związku z powyższym na podstawie art. 11 ust 2 b ustawy  

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej Fundacji Togatus Pro Bono powierzono 

prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zadań z zakresu 

edukacji prawnej w lokalach w Błoniu i w Lesznie.  

Obsługa formalna i prawna przeprowadzonego konkursu ofert została zorganizowana 

przez Wicestarostę oraz Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego.  

W roku 2020 na realizację zadania pn.: „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej” przeznaczono kwotę 190 080 zł  

(w tym: 180 180 zł na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie 
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nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (po 60 060 zł na 1 punkt) oraz 9 900 zł 

na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej (po 3 300 zł na 1 punkt). Powyższe 

kwoty wypłacone zostały z dotacji celowej. 

W 2019 r. w Powiecie Warszawskim Zachodnim funkcjonowało pięć punktów 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczących się w:  

1) Łomiankach w lokalu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego,  

ul. Staszica 2, 

2) Starych Babicach w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, 

3) Błoniu w lokalu przy ul. Traugutta 6, 

4) Ożarowie Mazowieckim w Domu Kultury "Uśmiech", III piętro pok. 307, 

ul. Poznańska 165, 

5) Lesznie w Urzędzie Gminy, al. Wojska Polskiego 21. 

 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Ożarowie Mazowieckim prowadziła Fundacja 

Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie i udzieliła pomocy prawnej 205 osobom. 

Pozostałe punkty były obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów, udzielono 

w nich pomocy 652 osobom.  

Dużym zainteresowaniem osób korzystających z porad prawnych cieszyły się porady 

z zakresu prawa cywilnego oraz zakresu prawa rzeczowego i spadkowego.  

W ramach realizacji zadania z zakresu działania punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wykonywane były 

obowiązki związane z organizacją, koordynacją oraz bieżącą obsługą  

i sprawozdawczością wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu na 

powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej na terenie powiatu. 
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1.3. POMOC SPOŁECZNA 

W ramach otwartych konkursów ofert (jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich), 

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2019 zlecił organizacjom 

pozarządowym realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na 

prowadzeniu: 

1. Placówki dla matek i kobiet w ciąży, znajdujących się w sytuacji kryzysowej 

Na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się   

w innej sytuacji kryzysowej, będących mieszkankami Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego, dofinansowanie otrzymała organizacja: 

Lp. Podmiot prowadzący DSM Nazwa placówki Kwota dotacji  

1. 
Towarzystwo Pomocy  
im. Św. Brata Alberta 

Dom Samotnej Matki w Laskach 70 000,00 zł 

Razem w 2019 r.: 70 000,00 zł 

Powyższe zadanie realizowane jest w latach 2018-2019, w ramach konkursu 

dwuletniego. Budżet na ten cel wynosił po 70 000 zł w każdym roku. 

2. Placówek wsparcia dziennego dla dzieci 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego zlecono następującym organizacjom:  

Lp. Podmiot prowadzący świetlicę Nazwa i adres świetlicy Kwota dotacji 

1. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Dobra Wola 
Błonie” 

Świetlica Integracyjno-
Terapeutyczna „Dajemy Nadzieję” 
Błonie 

55 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie „RAZEM”     
Świetlica Środowiskowa „Lipa” z 
oddziałami specjalistycznymi – 
Łazy i „Dąb” – Kampinos 

40 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica”  
Świetlica Środowiskowa    
„Wszędobylscy”      
Borzęcin Duży 

20 000,00 zł 
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4. 
Towarzystwo Pomocy  
im. Św. Brata Alberta   

Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe   
Izabelin 

22 000,00 zł 

5. 
Parafia Rzymsko-Katolicka 
Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie Mazowiecki 

Świetlica Środowiskowa  
i Socjoterapeutyczna z Oddziałem 
Rehabilitacyjnym 
Ożarów Mazowiecki 

63 000,00 zł 

6. 
Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej  

Ośrodek Rehabilitacyjno-
Terapeutyczny KSN  
Blizne Jasińskiego 

100 000,00 zł 

Razem w 2019 r.: 300 000,00 zł 

Powyższe zadanie realizowane jest w latach 2018-2019, w ramach konkursu 

dwuletniego. Budżet na ten cel wynosił po 300 000 zł w każdym roku. Placówki 

prowadzone są w formie specjalistycznej i opiekuńczej.  

3.  Ośrodków wsparcia dziennego dla dorosłych z zaburzeniami typu A i B 

Prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego dla dorosłych z zaburzeniami 

psychicznymi z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zlecono organizacjom:  

Lp. Podmiot prowadzący placówkę Nazwa i adres ośrodka Kwota dotacji  

1. Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz 

Się Do Nas’’ 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Łubcu 
1 402 860,00 zł 

2. „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie 

DOM” 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Sadowej 
497 892,00 zł 

Razem w 2019 r.: 1 900 752,00 zł 

Powyższe zadanie realizowane jest w dwóch ośrodkach wsparcia dziennego,  

w ramach konkursów wieloletnich:  

 w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A i B w Łubcu w latach  

2018-2022 

 w Środowiskowym Domu typu A w latach 2015-2020  

Łącznie budżet na ten cel wyniósł w 2019 roku 1 900 752 zł.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi typu A i B, prowadzonym przez Krajowe 



Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.  

14 

Stowarzyszenie „Przyłącz Się Do Nas’’, jest to placówka dziennego pobytu, 

przeznaczona dla osób dorosłych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego,  

z której obecnie korzysta 60 podopiecznych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 

jest to zadanie zlecone Powiatowi przez Wojewodę, w związku z powyższym, środki 

na finansowanie działalności placówki przekazywane są z budżetu Wojewody 

Mazowieckiego. W roku 2019 budżet na prowadzenie ŚDS w Łubcu wyniósł 

1 402 860,00 zł.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej, prowadzony przez „Społeczną Pomoc 

– Stowarzyszenie DOM”, funkcjonuje od 1 grudnia 2015 roku i jest ośrodkiem 

wsparcia dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi typu A. Na prowadzenie ośrodka 

w 2019 roku z budżetu Wojewody przekazano kwotę 497 892,00 zł. 

4.  Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (PFRON) 

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających dla osób 

niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 

zlecono następującym organizacjom: 

Lp. 
Podmiot odpowiedzialny  
za realizację zadania  

Podmiot prowadzący rehabilitację 
społeczną 

Kwota dotacji  

1. 
„Społeczna Pomoc – 
Stowarzyszenie Dom” 

KLUB SPORTOWO–TURYSTYCZNY 
„Aktywni Razem”. 

10 000,00 zł 

2. 
Krajowe Stowarzyszenie  
„Przyłącz się do nas” 

Integracyjny Klub Sportowy – Cyklista  10 000,00 zł 

Razem w 2019 r.: 20 000,00 zł 

Powyższe zadanie realizowane jest od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku, w ramach 

jednorocznego konkursu. Budżet na ten cel wyniósł w 2019 roku 20 000 zł. 

Obsługę ww. konkursów na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej prowadzi 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które pełni jednocześnie nadzór nad ich 

realizacją.  
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2. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

Współpraca pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim a organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

polega również na wsparciu pozafinansowym, w tym: 

1. Organizowanie spotkań:  

 15 kwietnia 2019 roku – Uroczyste spotkanie w siedzibie Starostwa 

z udziałem Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, mające na celu 

podpisanie umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które  

w drodze konkursu uzyskały środki finansowe na realizację  zadań publicznych 

w 2019 roku, jak również zaprezentowanie ich dorobku.  

2. Organizowanie szkoleń/ warsztatów/ konsultacji:  

 21 października i 2 grudnia 2019 roku – Warsztaty dla przedstawicieli 

organizacji pozarządowymi pracowników Starostwa oraz gmin zajmujących się 

współpracą z organizacjami pozarządowymi powiatu na temat prawidłowego 

sporządzania ofert i prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań 

publicznych, dofinansowanych przez jst, w ramach otwartych konkursów ofert 

w 2019 roku.  

 29 kwietnia i 13 maja 2019 roku – Szkolenie dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych dotyczące realizacji obowiązku wynikającego z ustawy  

z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu.  

Warsztaty oraz szkolenie były prowadzone przez doświadczonego specjalistę  

w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 Konsultacje w ramach przygotowania ofert i sprawozdań przez organizacje 

pozarządowe. 

 

W ramach stałej współpracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego z Lokalną Grupą 

Działania „Między Wisłą a Kampinosem” w dniach od 18 stycznia do 11 grudnia 2019 

roku dla organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i osób 
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zainteresowanych tematyką wykorzystania funduszy unijnych na obszarach wiejskich 

przeprowadzono: 

 12 lutego 2019 roku – spotkanie w siedzibie Starostwa w sprawie prac nad 

strategią wdrożenia marki lokalnej Misja Kampinos. 

 19 maja 2019 roku –Targi Turystyczne Misja Kampinos w Parku Rozrywki 

Julinek, których partnerem był Powiat Warszawski Zachodni. Przedstawiono 

na nich Program Marki Lokalnej Misja Kampinos. Prezentowano wystawców  

i stoiska z rękodziełem oraz produktami regionalnymi; odbył się pokaz 

kulinarny, na którym pokazano gotowanie potraw z wykorzystaniem 

tradycyjnych i regionalnych produktów. 

3. Konsultowanie projektów aktów prawnych  

 W dniach od 25 października do 5 listopada 2019 roku przeprowadzono 

konsultacje dotyczące projektu programu współpracy z organizacjami 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, przyjęto 

Uchwałą Rady Powiatu Nr X/94/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku. 

Konsultacje zostały ogłoszone Uchwałą Nr 150/2019 Zarządu Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego z dnia 9 października 2019 roku. Projekt 

programu został udostępniony na stronie internetowej powiatu oraz w BIP  

i każdy zainteresowany mógł go skomentować drogą elektroniczną.  

W konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja. 

4. Obejmowanie honorowym patronatem działań podejmowanych przez organizacje 

pozarządowe, w tym wydarzeń z zakresu kultury i sportu. 

5. Wsparcie organizacyjne imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, 

edukacyjnym – w tym historyczno-patriotycznym, jak również prozdrowotnym – 

obejmującym m.in. profilaktykę zdrowia, a także akcje honorowego 

krwiodawstwa. 

6. Informowanie o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących  

z innych źródeł publicznych, sektora prywatnego oraz funduszy celowych, 

poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych. 
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7. Udostępnianie obiektów powiatowych do realizacji zadań publicznych  

na preferencyjnych zasadach (między innymi odbywające się od lat  

w siedzibie Starostwa Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Carrom organizowane 

przez Polskie Stowarzyszenie Carrom). 

8. Udostępnianie na stronach internetowych bazy organizacji pozarządowych, 

zarejestrowanych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

W 2019 roku na terenie Powiatu Warszawskiego zarejestrowano: 

 13 Stowarzyszeń zwykłych, 

 14 Stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS (z czego 4 stowarzyszenia 

przeniosły siedzibę na teren Powiatu Warszawskiego Zachodniego,  

 14 Fundacji,  

 2 Stowarzyszenia kultury fizycznej. 

9. Informowanie na stronie internetowej powiatu o oferowanych przez inne 

podmioty szkoleniach i publikacjach dla organizacji pozarządowych. 

Na stronie internetowej www.pwz.pl zamieszczane są wszelkie informację, 

uznawane za szczególnie ważne dla organizacji pozarządowych. Promujemy 

również akcje i przedsięwzięcia, których inicjatorami są organizacje 

pozarządowe, szczególnie związane z Powiatem Warszawskim Zachodnim  

i działającego na jego terenie. 

10. Zamieszczanie na stronie internetowej informacji dotyczących realizacji zadań 

publicznych, dofinansowanych przez powiat, w ramach otwartych konkursów 

ofert dla organizacji pozarządowych. 

11. Stałe doskonalenie kompetencji pracowników Starostwa, odpowiedzialnych za 

współpracę z organizacjami pozarządowymi, a także współpraca w formie 

konsultacji oraz doradztwa ze specjalistami, doświadczonymi organizacjami 

pozarządowymi, w celu doskonalenia standardów współpracy administracji 

publicznej z przedstawicielami III sektora na terenie powiatu. 

 

 

 

http://www.pwz.pl/
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III. Podsumowanie 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego 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 wolontariacie” w 2019 roku jest dokumentem podsumowującym kolejny rok 

współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Analiza przedstawionego materiału wskazuje, że realizacja Programu dotyczyła 

różnorodnych form współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na 

terenie Powiatu, zakres współpracy utrzymał się na podobnym poziomie, co w latach 

poprzednich. 
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Katarzyna Piecho-Rawa 

Naczelnik Wydziału Spraw  

Obywatelskich i Promocji  

 

 

 

 


