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WSTĘP 
 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja 
każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki 
samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej 
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

 
Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 

Konsultacje społeczne odbyły się zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr VIII/74/2011 
Rady Powiatu Malborskiego z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Informacje o przeprowadzanych konsultacjach zostały zamieszczone na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Malborku, w Biuletynie Informacji 
Publicznej urzędu, oraz w siedzibie powiatu w miejscu przeznaczonym do 
zamieszczania ogłoszeń. 

Konsultacje społeczne odbyły się w dniu 11 października 2017 r. W spotkaniu 
nie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Drogą elektroniczną 
wpłynęły następujące uwagi do projektu programu: 

 
 - rozdział 9 – rekomenduje się wskazanie środków na realizację Programu z 
wyszczególnieniem puli na każdy z priorytetowych obszarów zadań, 

 
- rozdział 10 – należy rozszerzyć opis oceny realizacji Programu, bo w obecnym 
brzmieniu sprowadza się to tylko do przeprowadzenia i rozliczenia zadań 
publicznych, a sam dokument zawiera przecież większy zakres narzędzi współpracy 
(w tym pozafinansowej), 
 
- rozdział 11 – warto dodać informację o wyniku konsultacji projektu Programu, o 
liczbie podmiotów biorących w nich udział i/lub o zgłoszonych uwagach oraz o tym, 
czy zostały one uwzględnione. 
  

Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) oraz na stronie internetowej Starostwa w zakładce NGO.  
 

Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi zawarte zostały w „Rocznym programie współpracy  
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 na rok 2018” i przyjęte Uchwałą  
Nr XXVI/244/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 listopada 2017 r. 

 
Celem głównym rocznego programu na rok 2018 było zapewnienie 

efektywnego wykonania zadań publicznych Powiatu Malborskiego wynikających  
z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację  organizacji pozarządowych. 
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Ponadto roczny program określał cele, zasady oraz formy współpracy Powiatu  
z organizacjami pozarządowymi, jak również wyznaczał obszar zadań publicznych 
wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego, wyrażającym wolę współpracy w działaniach na 
rzecz Powiatu Malborskiego i jego mieszkańców. 

 
 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA 
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była przede 
wszystkim w ramach otwartego konkursu ofert poprzez: 
a) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji, 
b) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji. 
 

Dnia 24 listopada 2017 r. ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na 
realizację zadań publicznych. Na podstawie przedstawionych opinii właściwych 
komisji, Zarząd dokonał wyboru zadań oraz podjął decyzję o udzieleniu dotacji na 
jego realizację. 

 
 Treść ogłoszeń konkursowych oraz wyniki zamieszczane były na stronie 

internetowej serwisu Powiatu Malborskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej  
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. 
 

Otwarte konkursy ofert organizowane były przez komórki organizacyjne 
urzędu, merytorycznie odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z programu, 
w następujących obszarach: 

 
 oświata i edukacja, 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

 upowszechnianie turystyki i wypoczynku, 

 ekologia i ochrona środowiska naturalnego, 

 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

 ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka i przeciwdziałania patologiom 

społecznym, 

 działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego. 
 

W ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert do Starostwa 
Powiatowego w Malborku wpłynęło 28 ofert realizacji zadań publicznych, z czego 
dotację otrzymało 17 ofert. 
 

Lp. Obszar – zakres realizacji zadania 
Wysokość 

przekazanych 
środków (w zł) 

1 oświata i edukacja - 
2 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 35 000 
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3 upowszechnianie turystyki i wypoczynku 2 980 
4 ekologia i ochrona środowiska naturalnego 10 000 
5 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 000 
6 ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka i 

przeciwdziałania patologiom społecznym 
4 000 

7 działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

- 

RAZEM 67 980 
 
 
1. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki  
i przeciwdziałania patologiom społecznym. 

 
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadań na rok 2018  

do Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej wpłynęło 9 ofert organizacji 
pozarządowych, z czego podpisano 3 umowy realizacji zadań publicznych na łączną 
kwotę 4 000 zł. 

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł projektu 
Przyznana 
wysokość 

dotacji (w zł) 
1 Stowarzyszenie Amazonek  

w Malborku 
Ruch lekarstwem na smutek  1 400 

2 Malborskie Stowarzyszenie 
"Tu i Teraz"  

XV Malborski Bieg Trzeźwości 820 
3 VIII Festyn Trzeźwości 1 780 

RAZEM 4 000 
 
 

 
2. Zadania z zakresu oświaty i edukacji 

 
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadań w roku 2018 

do Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu nie wpłynęła żadna oferta 
organizacji pozarządowych.  
 
 
 
3. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadań w roku 2018  

do Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu wpłynęło 5 ofert organizacji 
pozarządowych, z czego podpisano 5 umów realizacji zadań publicznych na łączną 
kwotę 35 000 zł. 
 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł projektu 
Przyznana 
wysokość 

dotacji (w zł) 
1 Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy  
w Malborku 

Współzawodnictwo sportowe szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
malborskiego, organizacja szkolenia i 
udział w zawodach łodzi smoczych 

26 000 

2 XV Powiatowe Dni Sportu Szkolnego 3 000 
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3 Kobiecy Klub Piłki 
Nożnej „OLIMPICO 
MALBORK” 

Kobieca Piłka Nożna promocją powiatu 
malborskiego  

2 000 

4 Uczniowski Klub 
Sportowy „ORZEŁ” 

Program upowszechniania i 
propagowania kultury fizycznej poprzez 
organizację profesjonalnego szkolenia w 
piłce siatkowej dziewcząt 

2 000 

5 Klub Biegacza GRUPA 
MALBORK 

Biegaj z GRUPĄ MALBORK w 2018 r. – 
cykl treningów biegowych dla 
mieszkańców Malborka i powiatu 
malborskiego 

2 000 

RAZEM 35 000 
 
 
 
4. Zadania z zakresu upowszechnianie turystyki i wypoczynku 

 
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadań w roku 2018  

do Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu wpłynęły 3 oferty organizacji 
pozarządowych, z czego podpisano 2 umowy realizacji zadań publicznych na łączną 
kwotę 2 980 zł. 

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł projektu 
Przyznana 
wysokość 

dotacji (w zł) 
1 Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział Przewodnicki  
w Malborku 

Cykl 4 rajdów rowerowych pt. „Na 
szlakach Niepodległości” 

1 380 

2 Pomorski Oddział 
Okręgowy PCK Gdańsk 

XXVI Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Pierwszej pomocy PCK – etap 
rejonowy w Malborku 

1 600 

RAZEM 2 980 
 
 
 
5. Zadania z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadań w roku 2018  

do Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu wpłynęło 8 ofert organizacji 
pozarządowych, z czego podpisano 4 umowy realizacji zadań publicznych na łączną 
kwotę 16 000 zł. 

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł projektu 
Przyznana 
wysokość 

dotacji (w zł) 
1 Stowarzyszenie „Latorośl”  

w Malborku 
W świecie baśni 3 000 

2 Malborskie Stowarzyszenie 
„OŚ” 

Zamkowe Kameralia 2018 5 000 

3 Malborskie Stowarzyszenie 
Chóru „LUTNIA” 

Metafory Muzyczne – Aspekty 
Kobiecości 

3 000 

4 ZHP Hufiec Malbork Malborski Marsz Niepodległości 5 000 
RAZEM 16 000 
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6. Zadania z zakresu ekologii i ochrony środowiska naturalnego 
 

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadań w roku 2018  
do Wydziału Środowiska i Rolnictwa wpłynęły 3 oferty organizacji pozarządowych,  
z czego podpisano 3 umowy realizacji zadań publicznych na łączną kwotę  10 000 zł. 

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł projektu 
Przyznana 
wysokość 

dotacji (w zł) 
1 Stowarzyszenie „Latorośl”  

w Malborku 
„Z lotu ptaka 2018” 3 000 

2 Koło Łowieckie „Szarak” 
w Malborku 

Reintrodukcja zwierzyny drobnej w 
powiecie malborskim w obwodzie 
łowieckim nr 161 – kontynuacja 
planu wsiedlenia zwierzyny drobnej 

6 000 

3 Pomorski Oddział 
Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
w Gdańsku 

„EKO maluchy - przyrody zuchy” -
podnoszenie świadomości 
ekologicznej wśród dzieci w celu 
zachowania dziedzictwa 
przyrodniczego 

1 000 

RAZEM 10 000 
 
 

Zgodnie z zawartymi umowami, realizatorzy poszczególnych zadań złożyli  
w określonym przez prawo terminie sprawozdania końcowe z ich wykonania zadania 
publicznego oraz rozliczenia z wykorzystania dotacji. 

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z przedłożonymi ofertami. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli sprawozdań nie stwierdzono nieprawidłowości 
merytorycznych i finansowych w realizacji zadań. 

Ponadto sfinansowano: 
1. Zakup oświetlenia energooszczędnego dla: 
 Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku na kwotę 783,87 zł  
 I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku na kwotę 25 000,00 zł 

2. Udzielenie dofinansowania do zakupu drzew i krzewów do nasadzeń dla: 
 I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku na kwotę 328,00 zł, 
 Domu Pomocy Społecznej w Malborku na kwotę 8 000,00 zł. 

3. Wykonanie prac, utrzymanie, przycinka drzew i krzewów, w tym wykonanie nasadzeń 
przy drogach powiatowych na kwotę 49 500,00 zł. 

4. Zakup sieci z tyczkami do odłowu zwierzyny dziko żyjącej na potrzeby Starostwa 
na kwotę 405,35 zł. 

5. Zakup nagród dla uczestników konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018 na kwotę 
3 295,00 zł. 

6. Zakup materiałów, nagród na potrzeby projektu ekologicznego Domu Pomocy 
Społecznej w Malborku „Woda źródłem życia, ochrona wód” na kwotę 1 822,63 zł. 
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WSPÓŁPRACA O  CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM  
 
Ważniejsze działania z zakresu współpracy pozafinansowej: 
 
Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  
i realizowanych działaniach poprzez: 

 publikowanie ważnych  informacji na witrynie internetowej Powiatu,  
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Malborku 
http://www.bip.powiat.malbork.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Malborku 

 ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego oraz wyniki konkursu 

 nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  
oraz wyniki naboru 

 konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy 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 na rok 
2019”  

 sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy 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 na rok 
2017” 

 udzielanie informacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń  
i fundacji: pomoc w zakresie zakładania i rejestrowania stowarzyszeń  
(tj. zwykłe, rejestrowane w KRS, kluby sportowe), redagowania statutu  
i innych niezbędnych dokumentów wymaganych przy rejestracji 

 prowadzenie i aktualizację elektronicznej bazy danych organizacji 
pozarządowych, które mają siedzibę na terenie Powiatu Malborskiego 

 
 
 

CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
DZIAŁAJĄCYCH  NA TERENIE POWIATU 

 
 

Wg danych (na dzień 31 12. 2018 r.) dotyczących stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, klubów sportowych i fundacji, obecnie  
na terenie powiatu malborskiego aktywnie prowadzi działalność statutową:  

 99 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, 
  10 stowarzyszeń zwykłych,  
 16 fundacji,  
 45 klubów sportowych.  

 
Starosta Malborski w 2018 r. wydał 1 decyzję o wpisie do ewidencji klubów 

sportowych.  
 
Wydział Rozwoju i Promocji wydał – na prośbę klubów i uczniowskich 

klubów sportowych -  25 wypisów z ewidencji.  
 

W 2018 r. do ewidencji klubów sportowych wpisano 1 nową organizację: 
 Grupa Kolarska Malbork 
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Do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wpisano: 

 Stowarzyszenie Mistrzostwa Sportowego „Rycerz Malbork” 
 Stowarzyszenie „ON in Malbork” 
 Stowarzyszenie Historyczno – Eksploracyjne „Żuławiak” 
 Malborskie Stowarzyszenie  „EMAUS” 

 
Do ewidencji Stowarzyszeń KRS wpisano: 

 Stowarzyszenie  „Dawna Wozownia na Żuławach” 
 Stowarzyszenie  „Aktywna Rodzina Malbork” 

 

Do ewidencji Fundacji nie wpisano nowej organizacji. 

  

Na terenie powiatu malborskiego w 2018 r. działało 14 uczniowskich 
szkolnych klubów sportowych, których celem jest planowanie i organizowanie 
pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i 
sportowe.   

Na terenie powiatu malborskiego w 2018 r. działały 33 kluby sportowe, 
których celem jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej, rozwój sportu 
kwalifikowanego, propagowanie zdrowego stylu życia. 

 
 
 
 

PODSUMOWANIE 
 

 
Współpraca Powiatu Malborskiego z podmiotami Programu odbywała się  

na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności  
oraz uczciwej konkurencji, jawności i legalności. 

Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych 
projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś 
wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność 
wolontariuszy i członków organizacji. Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki 
swoim staraniom wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych, czy innych 
programów krajowych. 
 

Sprawozdanie podlega publikacji na stronie internetowej serwisu Powiatu 
Malborskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
urzędu. 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Wydział Rozwoju i Promocji 


