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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 2019 przyjęto Uchwałą Nr X/94/2019 Rady Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2019 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 2020 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 2020 roku Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłosił jeden otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Powiecie Warszawskim 

Zachodnim. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu 

kultury i sportu zostało poprzedzone przyjęciem wymaganych procedurą 

następujących dokumentów: 
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 uchwały Nr 31/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

5 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe  

i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 

 uchwały Nr 32/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

 5 lutego 2020 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 2020 roku  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego, 

 uchwały Nr 49/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

26 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania 

złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego w 2020 roku w Powiecie Warszawskim Zachodnim. 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło 40 ofert, żadna oferta nie wpłynęła po 

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

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

narodowego – 21 ofert. Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Konkursową Zarząd 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego na posiedzeniu w dniu 11 marca 2020 roku, 

podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 30 zadań uchwałą Nr 55/2020 z dnia 

11 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. 

W związku z wprowadzeniem (t.j. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

20 marca 2020 roku Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii konkurs został unieważniony uchwałą Nr 75/2020 Zarządu 

Powiatu z dnia 29 kwietna 2020 r. Obowiązujące w 2020 r. regulacje i ograniczenia  

w związku z sytuacją epidemiczną uniemożliwiły realizację zadań. 
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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.   

1.2 EDUKACJA 

W 2020 roku Powiat Warszawski Zachodni ogłosił jeden otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania publicznego w latach 2020-2024 przez organizacje pozarządowe  

i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu nauki, szkolnictwa 

wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w Powiecie Warszawskim Zachodnim. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powyższe zadanie zostało poprzedzone 

przyjęciem wymaganych procedurą następujących dokumentów: 

 uchwały Nr 107/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert za realizację 

zadania publicznego w latach 2020-2024 przez organizacje pozarządowe  

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

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

 uchwały Nr 108/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

15 lipca 2020 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 zadania publicznych w latach 2020-

2024 z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

 uchwały nr 120/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

29 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania 

złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania  

w latach 2020-2024 w Powiecie Warszawskim Zachodnim. 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęła 1 oferta, żadna oferta nie wpłynęła po 

terminie. Po zaopiniowaniu oferty przez Komisję Konkursową, Zarząd Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego, na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2020 roku podjął 

decyzję uchwałą Nr 124/2020 o rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu środków 
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finansowych Stowarzyszeniu „Między Wisłą a Kampinosem” na realizację zadania 

publicznego pod tytułem „Multi-edukacja”. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 

520.004,68 zł, w podziale na: 

 2020 rok – 40.000,36 zł; 

 2021 rok – 120.001,08 zł; 

 2022 rok – 120.001,08 zł; 

 2023 rok – 120.001,08 zł; 

 2024 rok – 120.001,08 zł. 

Obsługa formalna i prawna przeprowadzonego konkursu ostała zorganizowana przez 

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji, Wydział Oświaty oraz Zespół  

ds. planowania i realizacji budżetu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  

W ramach konkursu udzielono porad w zakresie poprawności wypełnienia oferty. 

Przygotowano umowę ze Stowarzyszeniem „Między Wisłą a Kampinosem”. Nadzór 

merytoryczny nad realizacją zadania sprawuje Wydział Oświaty. Ograniczenia 

spowodowane sytuacją epidemiczną uniemożliwiły w pełni realizację zadania  

i zmusiły stowarzyszenie do czasowego zawieszenia zajęć.  

1.3 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Prezentowane dane zostały opracowane przez Rzecznika Praw Konsumentów. 

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ogłosił jeden otwarty konkurs ofert na 

realizację zadania polegającego na prowadzeniu w 2021 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: 

 uchwały Nr 152/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

14 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2021 r. jednego 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego 
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poradnictwa obywatelskiego oraz powierzenia zadań z zakresu edukacji 

prawnej na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez organizację 

pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, 

 uchwały Nr 153/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

14 października 2020 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 2021 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 167/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia  

29 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do 

opiniowania złożonych ofert  w otwartym konkursie ofert na powierzenie 

realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2021 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. 

We wskazanym terminie wpłynęło 9 ofert.   

1. 5 ofert z zakresu Zadania polegającego na prowadzeniu w 2021 roku punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

w lokalu w Ożarowie Mazowieckim przez organizację pozarządową 

prowadzącą działalność pożytku publicznego:  

1) Oferta nr 1 Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Expert 

Pro Bono,  

2) Oferta nr 2 Fundacji Młodzi Ludziom, 

3) Oferta nr 3 Fundacji Togatus Pro Bono, 

4) Oferta nr 4 Fundacji Prawnik Domowy, 
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5) Oferta nr 5 Fundacji Instytut Zmian. 

2. 4 oferty z zakresu Zadania polegającego na prowadzeniu w 2021 roku 

punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu 

edukacji prawnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w lokalach  

w Błoniu i Lesznie: 

1) Oferta nr 1 Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Expert 

Pro Bono, 

2) Oferta nr 2 Fundacji Togatus Pro Bono,  

3) Oferta nr 3 Fundacji Prawnik Domowy, 

4) Oferta nr 4 Fundacji Instytut Zmian. 

Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert rekomendując: 

1.  z zakresu Zadania polegającego na prowadzeniu w 2021 roku punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

w lokalu w Ożarowie Mazowieckim przez organizację pozarządową 

prowadzącą działalność pożytku publicznego: ofertę nr 1 Fundacji Rozwoju 

Świadomości Obywatelskiej Expert Pro Bono, ul. Legionów 10, 22-400 

Zamość oraz ofertę nr 3 Fundacji Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 

10-544 Olsztyn, 

2.  z zakresu Zadania polegającego na prowadzeniu w 2021 roku punktów 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji 

prawnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w lokalach w Błoniu  

i Lesznie: ofertę nr 1 Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej 

Expert Pro Bono, ul. Legionów 10, 22-400 Zamość oraz ofertę nr 2 

Fundacji Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. 

Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2020 roku, podjął uchwałę Nr 185/2020  

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie w 2021 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 i dwóch punktów 
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nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej  

w lokalach w Błoniu i Lesznie. 

Obsługa formalna i prawna przeprowadzonego konkursu ofert została zorganizowana 

przez Wicestarostę oraz Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego.  

W roku 2021 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 

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 2020 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. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Ożarowie Mazowieckim, Błoniu i Lesznie 

prowadziła Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie i udzieliła pomocy 

prawnej 209 osobom. Pozostałe punkty były obsługiwane przez radców prawnych  

i adwokatów, udzielono w nich pomocy 287 osobom.  

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 
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prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej na terenie powiatu. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce w 2020 

roku porady prawne udzielane były w formie teleporady. 

1.4. POMOC SPOŁECZNA 

Prezentowane dane zostały opracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

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

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2020 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 
100 000,00 zł 

Razem: 100 000,00 zł 

Powyższe zadanie realizowane jest w latach 2020-2022, w ramach konkursu 

trzyletniego. Budżet na ten cel wynosi po 100 000,00 zł w każdym roku. Z dotacji 

ogólnej 100 000,00 zł, kwota 6 200,13 zł została zwrócona do PWZ jako 

niewykorzystana dotacja. Jest to bezpośrednio związane z nawiązaniem współpracy 

przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta z innymi organizacjami 

pozarządowymi. 

2. placówek wsparcia dziennego dla dzieci 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego zlecono następującym organizacjom:  
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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 
58 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie „RAZEM”     

Świetlica Środowiskowa „Lipa”  

z oddziałami specjalistycznymi – Łazy  

i „Dąb” – Kampinos 

43 000,00 zł 

3. 
Stowarzyszenie Kulturalne 

„Kotwica”  

Świetlica Środowiskowa    

„Wszędobylscy” Borzęcin Duży 
22 000,00 zł 

4. 
Towarzystwo Pomocy  

im. Św. Brata Alberta   

Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe   

Izabelin 
24 000,00 zł 

5. 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

Miłosierdzia Bożego 

w Ożarowie Mazowiecki 

Świetlica Środowiskowa  

i Socjoterapeutyczna z Oddziałem 

Rehabilitacyjnym Ożarów Mazowiecki 

68 000,00 zł 

6. 

Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 

Archidiecezji Warszawskiej  

Ośrodek Rehabilitacyjno-

Terapeutyczny KSN Blizne 

Jasińskiego 

105 000,00 zł 

Razem w 2020 r.: 320 000,00 zł 

Powyższe zadanie realizowane jest w latach 2020-2022, w ramach konkursu 

trzyletniego. Budżet na ten cel wynosi po 320 000 zł w każdym roku. Placówki 

prowadzone są w formie specjalistycznej i opiekuńczej. Z dotacji ogólnej 320 000,00 

zł, kwota 21 324,22 zł została zwrócona do PWZ jako niewykorzystana dotacja. Jest 

to bezpośrednio związane z sytuacją pandemiczną w Polsce i czasowymi 

ograniczeniami (w tym również zawieszeniem) działalności placówek wsparcia 

dziennego na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego. 

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 
1 412 115,00 zł 

2. 
„Społeczna Pomoc – 

Stowarzyszenie DOM” 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Sadowej 
508 155,00 zł 

Razem w 2020 r.: 1 920 270,00 zł 
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Powyższe zadanie realizowane jest w dwóch ośrodkach wsparcia dziennego  

w ramach konkursów wieloletnich:  

 w Środowiskowym Domu Pomocy typu A i B w Łubcu w latach 2018-2022, 

 w Środowiskowym Domu typu A w Sadowej w latach 2020-2025. 

Łącznie budżet na ten cel wyniósł w 2020 roku 1 920 270,00 zł.  

Środowiskowe Domy Samopomocy w swojej bieżącej działalności realizują zadania 

z zakresu pomocy społecznej, udzielając oparcia społecznego osobom chorym 

psychicznie oraz osobom z niepełnosprawnością intelektualną, mającym trudności 

z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, pozwalających na zaspokojenie 

ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnieniem i integracją społeczną. 

Pomoc ta ma głównie na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku 

i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu jest ośrodkiem wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi typu A i B, prowadzonym przez Krajowe 

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 2020 budżet na prowadzenie ŚDS w Łubcu wyniósł 

1 412 115,00 zł.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej, prowadzony przez „Społeczną Pomoc 

– Stowarzyszenie DOM”, funkcjonuje od 1 grudnia 2015 r. i jest ośrodkiem wsparcia 

dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi typu A. Na prowadzenie ośrodka w 2020 r. 

z budżetu Wojewody przekazano kwotę 508 155,00 zł. 

4. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (PFRON) 

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających dla osób 

niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

zlecono następującym organizacjom: 
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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: 20 000,00 zł 

Powyższe zadanie realizowane było od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r., w ramach 

jednorocznego konkursu. Budżet na ten cel wyniósł 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.  

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. W ramach stałej współpracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego z Lokalną 

Grupą Działania „Między Wisłą a Kampinosem” dla organizacji 

pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i osób zainteresowanych odbyły 

się 19 września 2020 roku Targi Turystyczne Misja Kampinos na Polanie 

Jakubów w Izabelinie C, których partnerem był Powiat Warszawski Zachodni. 

Prezentowano na nich wystawców i stoiska z rękodziełem oraz produktami 

regionalnymi, w trakcie targów odbyły się także pokazy kulinarne, na których 

gotowano potrawy z wykorzystaniem tradycyjnych i regionalnych produktów. 

2. Konsultowanie projektów aktów prawnych  

 W dniach od 22 do 29 września 2020 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 2021, przyjętego Uchwałą 

Rady Powiatu Nr XV/137/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku. Konsultacje 
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zostały ogłoszone Uchwałą Nr 144/2020 Zarządu Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego z dnia 18 września 2020 roku. Projekt programu został 

udostępniony na stronie internetowej powiatu oraz w BIP, a każdy 

zainteresowany mógł przesłać uwagi drogą elektroniczną. W konsultacjach 

nie wzięła udziału żadna organizacja. 

3. Obejmowanie honorowym patronatem działań podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe, w tym wydarzeń z zakresu kultury i sportu. 

4. Wsparcie organizacyjne imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, 

edukacyjnym. 

5. Informowanie o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza 

pochodzących z innych źródeł publicznych, sektora prywatnego oraz funduszy 

celowych, poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych. 

6. Udostępnianie na stronach internetowych bazy organizacji pozarządowych 

zarejestrowanych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

W 2020 roku na terenie Powiatu Warszawskiego zarejestrowano: 

 9 stowarzyszeń zwykłych, 

 3 stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego,  

 8 fundacji (z czego 1 Fundacja przeniosła siedzibę na teren Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego), 

 3 stowarzyszenia kultury fizycznej, 

 3 uczniowskie kluby sportowe. 

7. Informowanie na stronie internetowej powiatu o oferowanych przez inne 

podmioty szkoleniach i publikacjach dla organizacji pozarządowych. 

8. 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. 

9. Zamieszczanie na stronie internetowej informacji dotyczących realizacji zadań 

publicznych, dofinansowanych przez powiat w ramach otwartych konkursów 

ofert dla organizacji pozarządowych. 

http://www.pwz.pl/
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10.  Stałe doskonalenie (w roku 2020 w formie on-line) kompetencji pracowników 

Starostwa, odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi, 

a także współpraca w formie konsultacji oraz doradztwa ze specjalistami,  

w celu doskonalenia standardów współpracy administracji publicznej  

z przedstawicielami III sektora na terenie powiatu. 

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 2020 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.  

W związku z sytuację epidemiczną wprowadzono w 2020 roku szereg regulacji na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej ograniczających możliwość lub czasowo 

zakazujących organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. 

Wpłynęło to na znaczący spadek liczby organizowanych na terenie powiatu 

wydarzeń we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wprowadzone 

ograniczenia w mniejszym stopniu wpłynęły na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej oraz nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

 

 

 

   

 


