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I. Wstęp
Współpraca Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 

2021 odbywała się zgodnie z „Programem współpracy Powiatu 

Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Program ten 

został przyjęty uchwałą nr XXII/172/20 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

z dnia 27 października 2020 r., po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych. W czasie trwania konsultacji w okresie od 12 sierpnia 2020 r. do 

20 września 2020 r. swoją opinię wyraziło 21 organizacji pozarządowych 

z powiatu dzierżoniowskiego jednocześnie akceptując proponowany projekt 

Programu współpracy. Celem głównym Programu było zaspokajanie potrzeb 

społecznych mieszkańców Powiatu oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 

Powiatem a organizacjami pozarządowymi. Dla realizacji celu głównego 

wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich:

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców Powiatu;

2) zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej 

mieszkańców Powiatu;

3) zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych;

4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz rozwój 

wolontariatu;

5) promocja i popularyzacja Powiatu;

6) realizacja zapisów Strategii Rozwoju Powiatu.

W Programie współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021, określony został sposób oceny realizacji Programu 

poprzez następujące mierniki:

1) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba 

organizacji pozarządowych;

2) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba 

organizacji pozarządowych;

3) wysokość środków przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację zadań 



publicznych przez organizacje pozarządowe;

4) wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje 

pozarządowe na realizację zadań publicznych;

5) liczba osób będących adresatami zadań publicznych;

6) efekty, jakie realizacja założeń programowych i zadań publicznych 

przynosi społeczności lokalnej w przedmiocie skuteczności rozwiązywania 

problemów lokalnych.

Realizacja efektów założonych w powyższym programie była trudna do 

osiągnięcia ze względu na sytuację epidemiczną w kraju (COVID 19).

W wyniku wprowadzanych przez władze państwowe nakazów, zakazów i 

obostrzeń ograniczone zostały kontakty społeczne, życie zarówno zawodowe 

jak i społeczne zostało przeniesione do internetu, wszelkie działania, 

aktywności zostały zamrożone. Zmiany dotknęły niemalże każdego obszaru 

naszego życia, oczywiście dotyczyły one również ograniczenia działalności 

organizacji pozarządowych.

II. Współpraca o charakterze finansowym
Współpraca o charakterze finansowym Powiatu Dzierżoniowskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu realizacji zadań 

publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji

na ich realizację. Zlecanie zadań odbywało się zgodnie z przepisami ustawy z 

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

W ramach zadań własnych w dniu 8 marca 2021 r. Zarząd Powiatu 

Dzierżoniowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w roku 2021 w zakresach wyszczególnionych w Programie 

współpracy i przeznaczył kwotę w wysokości 200.000 zł, a mianowicie:

1) kultura fizyczna i sport – 90.000 zł

a) organizacja imprez sportowych o randze mistrzostw Powiatu w 

różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych;

b) organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży 

reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i 

międzynarodowych;



c) organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym promujących 

Powiat oraz popularyzujących zdrowy styl życia;

2) turystyka i krajoznawstwo – 10.000 zł

a) wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju i promocji 

turystyki w Powiecie;

b) organizacja imprez rekreacyjno - turystycznych w Powiecie;

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 

60.000 zł

a) organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Powiatu;

b) przygotowanie i druk niskonakładowych wydawnictw literackich i 

artystycznych;

c) organizacja na terenie Powiatu obchodów rocznic, w celu 

upamiętnienia walki o niepodległość kraju oraz obchodów rocznic i 

świąt państwowych, związanych z historią kraju i historią Powiatu;

d) wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć popularyzujących lokalną 

tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Powiatu;

e) wspieranie edukacji kulturalnej mieszkańców Powiatu.

4) ochrona i promocja zdrowia – 10.000 zł

a) edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia skierowana do 

wszystkich mieszkańców Powiatu;

b) promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności Powiatu.

5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 

25.000 zł

a) wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności osób 

starszych, niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć 

edukacyjnych, rehabilitacyjno-ruchowych i pomocowych;

b) organizowanie działań służących integracji osób starszych, 

niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w 

tym środowisku poprzez organizację imprez kulturalnych, 

rekreacyjnych i integracyjnych.

6) ratownictwo i ochrona ludności – 3.000 zł

a) organizacja mistrzostw, zawodów w zakresie ratownictwa medycznego 

w Powiecie.



7) promocja i organizacja wolontariatu – 2.000 zł

a) wspieranie wolontariatu w Powiecie;

b) podejmowanie działań na rzecz promocji wolontariatu na terenie 

Powiatu.

W ramach zadań zleconych przez administrację rządową w dniu 12 

października 2020 r. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych w zakresie wyszczególnionym w Programie współpracy jako 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie 

świadomości prawnej społeczeństwa. Na prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację 

zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 

2021 przeznaczono kwotę 128.040,00 zł, co daje 64.020,00 zł na jeden 

punkt.

Zarząd Powiatu w roku 2021 na współpracę finansową z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego zgodnie z „Programem współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021” łącznie przeznaczył 328.040,00 

zł.

porady prawne
128040

wolontariat
2000

ratownictwo
3000

turystyka
10000 ochrona i promocja zdrowia

10000
kultura, sztuka

60000

działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych
25000

sport 
90000

Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań w 2021 r. (w zł)

Łącznie 328.040 zł



Opis grafiki:

Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań w 2021 
roku – tabela (opis grafiki)

Lp. Zakres zadań Kwota w złotych

1 Porady prawne 128.040,00

2 Sport 90.000,00

3 Kultura, sztuka 60.000,00

4 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i 
starszych

25.000,00

5 Ochrona i promocja zdrowia 10.000,00

6 Turystyka 10.000,00

7 Ratownictwo 3.000,00

8 Wolontariat 2.000,00

9 Łącznie 328.040,00

W roku 2021 na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego 

organizacje pozarządowe złożyły 90 ofert. Ostatecznie Zarząd Powiatu 

zaakceptował realizację łącznie 72 zadań publicznych zlecanych w trybach:

1. Otwartego konkursu ofert

Do otwartego konkursu ofert złożono w sumie 73 oferty. Komisja 

konkursowa powołana uchwałą Nr 144/323/21 Zarządu Powiatu 

Dzierżoniowskiego z dnia 29 marca 2021 r., w skład której weszli m.in. 

reprezentanci organizacji pozarządowych, pozytywnie zaopiniowała 

67 ofert, które ostatecznie zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu. 

Sześć ofert zostało odrzuconych ze względów formalnych lub 

merytorycznych. 

Osobnym postępowaniem rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie punktu 

nieodpłatnej  pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej. 

Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 116/270/20 z dnia 26 

października 2020 r. wybrała spośród 10 złożonych ofert 2, które 

uzyskały największą liczbę punktów. Na to zadanie Powiat otrzymał 

środki  finansowe z budżetu państwa.

2. Tryb tzw. „pozakonkursowy”, wynikający z art. 19a ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 



wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.)

W trybie pozakonkursowym złożono 7 ofert. Trzy oferty zostały uznane 

przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego za celowe, tym samym zostały 

wsparte finansowo z budżetu powiatu.

Aktywność organizacji pozarządowych w poszczególnych gminach w 

zakresie realizacji zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 

2021 została zobrazowana w tabeli nr 1.

Aktywność organizacji pozarządowych w poszczególnych gminach - 
tabela nr 1

Lp. Gmina

Ogólna liczba 
organizacji 

figurujących 
w rejestrze 

Starosty 
Dzierżoniows

kiego na 
dzień 

01.01.2021 r.

Liczba 
organizacji, 
które złożyły 

oferty

Liczba 
organizacji, 

które 
otrzymały 

dofinansowa
nie

Łączna 
kwota 

przyznanych 
dotacji w zł

1 Dzierżoniów 147 25 21 157.820

2 Bielawa 82 12 9 58.800

3 Gmina Dzierżoniów 42 5 4 16.500

4 Gmina Łagiewniki 35 0 0 0

5 Pieszyce 27 2 2 7.500

6 Niemcza 21 4 1 3.000

7 Piława Górna 10 3 2 9.600

8 Spoza powiatu 
dzierżoniowskiego

- 11 2 71.020

Razem 364 62 41 324.240

Dzierżoniów 40,37 %

Bielawa 22,53%

Gmina Dzierżoniów 11,54 %

Gmina Łagiewniki 9,62 %

Pieszyce 7,42 %

Niemcza 5,77 %Piława Górna 2,75%

Dzierżoniów 40,37 %

Bielawa 22,53%

Gmina Dzierżoniów 11,54 %

Gmina Łagiewniki 9,62 %

Pieszyce 7,42 %

Niemcza 5,77 %

Piława Górna 2,75%



Opis grafiki:

Aktywność organizacji pozarządowych w poszczególnych gminach – 
udział procentowy – tabela (opis grafiki)

p. Gmina Udział procentowy

1 Dzierżoniów 40,37%

2 Bielawa 22,53%

3 Dzierżoniów (gmina wiejska) 11,54%

4 Łagiewniki 9,62%

5 Pieszyce 7,72%

6 Niemcza 5,77%

7 Piława Górna 2,75%

Z zestawienia tego wynika, iż najwięcej organizacji realizujących zadania 

publiczne powiatu jest w mieście Dzierżoniów – 25 organizacji, w następnej 

kolejności jest miasto Bielawa i Gmina Dzierżoniów. Należy również zauważyć, 

iż  zadania publiczne realizowane były przez organizacje spoza powiatu 

dzierżoniowskiego (w tabeli nr 1 uwzględniono oferty złożone na prowadzenie 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej).

Szczegółowy podział środków finansowych w poszczególnych obszarach 

przedstawia tabela nr 2.



Podział środków finansowych w poszczególnych obszarach - Otwarty konkurs ofert – tabela nr 2a

Lp. Obszar Liczba 
złożonych 
ofert na 

realizację 
zadań 

publicznych

Liczba 
ofert, 

którym 
zostało 

przyznane 
wsparcie 

finansowe

Liczba 
zawartyc
h umów 

na 
realizacj
ę zadań 
publiczn

ych

Wysokość 
środków 

finansowyc
h 

przeznaczo
nych z 

budżetu 
Powiatu na 
realizację 

zadań 
publicznych

Wysokość 
środków 

przyznanych 
przez  Powiat 
organizacjom 

pozarządowym 
na realizację 

zadań 
publicznych w 

trybie otwartego 
konkursu ofert

Wysokość 
środków 

przekazanych 
przez Powiat 
organizacjom 

pozarządowym na 
realizację zadań 

publicznych
w tym w trybie 

pozakonkursowy
m

Środki 
finansowe 

własne 
przeznaczone 

przez 
organizacje 

pozarządowe 
na realizację 

zadań 
publicznych

Wkład 
osobowy 

przeznaczon
y przez 

organizacje 
pozarządow

e na 
realizację 

zadań 
publicznych

Liczba 
adresat

ów 
zadań 

publiczn
ych

1 kultura fizyczna i sport 35 35 33 90.000 108.200 100.700 40.326,85 18.595,60 3416

2 turystyka i krajoznawstwo 2 2 2 10.000 3.500 3.500 705,03 3.000,00 23

3
kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

16 12 11 60.000 48.400 44.900 39.759,86 12.920,00 1105

4 ochrona i promocja 
zdrowia

6 6 6 10.000 10.000 10.000 2755,92 8.592,80 222

5
działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych i osób 
starszych

14 12 11 25.000 26.100 23.100 42063,48 6.200,00 803

6
ratownictwo i ochrona 
ludności

0 0 0 3000 0 0 0 0 0

7 promocja i organizacja 
wolontariatu 

0 0 0 2000 0 0 0 0 0

Łącznie 73 67 63 200.000 196.200 182.200 125.611,14 49.308,40 5.569

Podział środków finansowych w poszczególnych obszarach - Tryb 19a – tabela nr 2b

Lp. Obszar Liczba 
złożonych 
ofert na 

realizację 
zadań 

publiczny
ch

Liczba 
ofert, 

którym 
zostało 
przyzna

ne 
wsparcie 
finanso

we 

Liczba 
zawartyc
h umów 

na 
realizacj
ę zadań 
publiczn

ych

Wysokość 
środków 

finansowych 
przeznaczony
ch z budżetu 
Powiatu na 
realizację 

zadań 
publicznych

Wysokość 
środków 

przyznanych 
przez  Powiat 
organizacjom 

pozarządowym 
na realizację 

zadań 
publicznych w 

trybie otwartego 
konkursu ofert

Wysokość 
środków 

przekazanych 
przez Powiat 
organizacjom 

pozarządowym na 
realizację zadań 
publicznych w 
tym w trybie 

pozakonkursowy
m

Środki 
finansowe 

własne 
przeznaczone 

przez 
organizacje 

pozarządowe 
na realizację 

zadań 
publicznych

Wkład 
osobowy 

przeznaczony 
przez 

organizacje 
pozarządowe 
na realizację 

zadań 
publicznych

Liczba 
adresat

ów 
zadań 

publiczn
ych

1 kultura fizyczna i sport 5 3 3 0 0 3.400 2080,50 0 151



Lp. Obszar Liczba 
złożonych 
ofert na 

realizację 
zadań 

publiczny
ch

Liczba 
ofert, 

którym 
zostało 
przyzna

ne 
wsparcie 
finanso

we 

Liczba 
zawartyc
h umów 

na 
realizacj
ę zadań 
publiczn

ych

Wysokość 
środków 

finansowych 
przeznaczony
ch z budżetu 
Powiatu na 
realizację 

zadań 
publicznych

Wysokość 
środków 

przyznanych 
przez  Powiat 
organizacjom 

pozarządowym 
na realizację 

zadań 
publicznych w 

trybie otwartego 
konkursu ofert

Wysokość 
środków 

przekazanych 
przez Powiat 
organizacjom 

pozarządowym na 
realizację zadań 
publicznych w 
tym w trybie 

pozakonkursowy
m

Środki 
finansowe 

własne 
przeznaczone 

przez 
organizacje 

pozarządowe 
na realizację 

zadań 
publicznych

Wkład 
osobowy 

przeznaczony 
przez 

organizacje 
pozarządowe 
na realizację 

zadań 
publicznych

Liczba 
adresat

ów 
zadań 

publiczn
ych

2
kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

2 0 0 0 0 1.800 2500 0 200

Łącznie 7 3 3 0 0 5.200 4580,50 0 351

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa – tabela nr 
2c

Lp. Obszar Liczba 
złożonych 
ofert na 

realizację 
zadań 

publiczny
ch

Liczba 
ofert, 

którym 
zostało 
przyzna

ne 
wsparcie 
finanso

we 

Liczba 
zawartyc
h umów 

na 
realizacj
ę zadań 
publiczn

ych

Wysokość 
środków 

finansowych 
przeznaczony
ch z budżetu 
Powiatu na 
realizację 

zadań 
publicznych

Wysokość 
środków 

przyznanych 
przez Powiat 
organizacjom 

pozarządowym 
na realizację 

zadań 
publicznych w 

trybie otwartego 
konkursu ofert

Wysokość 
środków 

przekazanych 
przez Powiat 
organizacjom 

pozarządowym 
na realizację 

zadań 
publicznych w 
tym w trybie 

pozakonkursowy
m

Środki 
finansowe 

własne 
przeznaczone 

przez 
organizacje 

pozarządowe na 
realizację zadań 

publicznych

Wkład 
osobowy 

przeznaczony 
przez 

organizacje 
pozarządowe 
na realizację 

zadań 
publicznych

Liczba 
adresató
w zadań 
publiczn

ych

1 Prowadzenie punktu w 
Dzierżonowie

10 1 1 64.020 64.020 64.020 1080 0 620

2
Prowadzenie punktu w 
Bielawie, Piławie Górnej i 
Łagiewnikach 

10 1 1 64.020 64.020 64.020 1000 13.200 487

Łącznie 10 2 2 128.040 128.040 128.040 2080 13.200 1107

RAZEM 90 72 68 328.040 324.240 315.440 132.271,64 62.508,40 7.027



Wykaz organizacji pozarządowych, którym Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego 

przyznał wsparcie finansowe w poszczególnych obszarach (razem 41 

organizacji na 72 zadania – ostatecznie 40 organizacji zrealizowało 68 zadań 

publicznych) prezentuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik nr 1 do 

niniejszego sprawozdania.

Miniony rok był specyficznym rokiem z uwagi na pandemię koronawirusa, co 

odbiło się na kondycji trzeciego sektora, również w Powiecie Dzierżoniowskim. 

Ze względu na stan epidemii panujący w Polsce i ograniczenia z nim związane 

organizacje pozarządowe zrezygnowały z realizacji 4 zadań, co stanowi kwotę 

14.000 zł, która pozostała w budżecie Powiatu (załącznik nr 2) do 

sprawozdania. Dodatkowo, w trybie pozakonkursowym zostały zawarte 3 

umowy na kwotę 5.200 zł. Ostatecznie podpisano 68 umów na realizację zadań 

publicznych, w tym:

– w trybie otwartego konkursu ofert podpisano 63 umowy, a w trybie 

pozakonkursowym (art.19a) 3 umowy na łączną kwotę 187.400,00 zł;

– w trybie powierzenia zadania publicznego podpisano 2 umowy (dotacja z 

budżetu państwa) w ramach nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej kwota 128.040 zł;

Ogółem wydatkowano na zadania publiczne kwotę 187.400,00 zł.

Realizując zapisy art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie dokonano kontroli i rozliczenia realizacji 

wszystkich zadań (68 zadań). W miejscu realizacji zadań publicznych 

przeprowadzono 50 kontroli (tabela nr 3, tabela nr 3a). 

Wykaz kontroli realizacji zadań publicznych - tabela nr 3a

Lp
.

Nr 
oferty

Nazwa organizacji Nazwa zadania Data 
kontroli

1 1/21-S Stowarzyszenie BOKS – Ciszewski Sparing-szansa dla każdego 29.05.2021
GK

2 3/21-S Fundacja „Dzierżoniowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku”

IX Regionalne Zawody w Bowling 8.10.2021
RD

3 6/21-S Dzierżoniowski Klub Sportowy 
Karate Kyokushin

Organizacja turnieju karate „IV 
Memoriał Masutatsu Oyamy”

2.10.2021
AB



Lp
.

Nr 
oferty

Nazwa organizacji Nazwa zadania Data 
kontroli

4 8/21-S Stowarzyszenie Super Kibic Mistrz 
Wiedzy Dżentelmen Sportowych 
Aren

Półfinał i Finał Mistrzostw Polski Kibiców 
Sportowych na 2021 r.

22.05.2021
AB

5 10/21-S Dzierżoniowski Klub Bokserski Najlepszy z najlepszych – sobota 
bokserska dla dzieci i młodzieży z 
powiatu dzierżoniowskiego o Puchar 
Starosty 2021

12.06.2021
AB

6 16/21-S Bielawski Klub Żeglarski „Wielka 
Sowa”

Pod Żaglami Powiatu'21 18.09.2021
GK

7 19/21-S Uczniowski Klub Sportowy 
„Lechia” Dzierżoniów

VII Memoriał Oskara Plinty – Turniej 
Piłkarski

26.08.2021
AB

8 20/21-S Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej – Ognisko Sowa w 
Bielawie

Indywidualne Zawody Strzeleckie z 
Wiatrówki

05.09.2021
GW

9 27/21-S Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w 
Dzierżoniowie

XV Sportowa Olimpiada Specjalna 
„Pokonam samego siebie”

24.09.2021
AB

10 29/21-S Uczniowski Klub Sportowy 
Siódemka Bielawa

Labirynt sportowy dla dzieci 5.06.2021
GK

11 33/21-S Stowarzyszenie Akademia 
Piłkarska Dzierżoniów

VII Turniej Przedszkolaków 2021 16.06.2021
AB

12 34/21-S BWA Breakers Break King Bielawa 2021 03.07.2021
AB

13 9/21-K Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
58 Pułku Piechoty

Pielęgnowanie polskości, rozwój i 
kształtowanie świadomości narodowej, 
obywatelskiej poprzez uczestnictwo w 
uroczystościach patriotycznych 
historycznej warty honorowej oraz 
udział w rekonstrukcjach bitew

3.05.2021
GK

14 15.08.2021
GK

15 01.09.2021
GK

16 11.11.2021
AB

17 12/21-K Stowarzyszenie „Uciechów-Moja 
Wieś”

VI Uciechowska Biesiada 14.08.2021
GK

18 15/21-K Fundacja PRO BIKE&DANCE 2 sesje zdjęciowe na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego z Moniką Brzeźną – 
zawodniczką MAT ATOM Deweloper 
Wrocław – do kalendarza z rowerami 
zabytkowymi 2022

13.10.2021
GW

19 2/21-OZ Stowarzyszenie Pomocy 
Honorowym Dawcom Krwi

Mieszkańcy powiatu dla honorowych 
krwiodawców

11.06.2021
GW

20 3/21-OZ Stowarzyszenie Pomocy 
Honorowym Dawcom Krwi

Dbajmy o nasze zielone płuca 24.04.2021
GW

21 4/21-OZ Polski Związek Niewidomych 
Okręg Dolnośląski Koło 
Dzierżoniów

Dbam o swoje zdrowie 10.09.2021
GW

22 2/21-ON Oddział Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Dzierżoniowie

Krajoznawstwo i kultura czyli dwa w 
jednym

8.07.2021
RD

23 4/21-ON Polski Związek Niewidomych 
Okręg Dolnośląski Koło 
Dzierżoniów

Niewidomy a rekreacja 17.06.2021
MK

24 7/21-ON Polski Związek Niewidomych Pomimo wieku 60+ jestem aktywny 22.09.2021
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Nr 
oferty

Nazwa organizacji Nazwa zadania Data 
kontroli

Okręg Dolnośląski Koło 
Dzierżoniów

ISZ

25 20.10.2021
AB

26 1/19a Stowarzyszenie Koszykówki „B-
Ball”

Turniej koszykówki ulicznej „B-Ball Jam 
2021”

3.07.2021
AB

Razem: 26 kontroli

Wykaz kontroli punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – tabela nr 3b

Lp
.

Nr 
oferty

Nazwa organizacji Nazwa zadania Data kontroli

1 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

1.03.2021
UM Piława 
Górna

2 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

1.03.2021
UG 
Dzierżoniów

3 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

26.03.2021
UM Piława 
Górna

4 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

29.03.2021
UG 
Dzierżoniów

5 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

27.04.2021
UM Piława 
Górna

6 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

29.04.2021
UG 
Dzierżoniów

7 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

25.05.2021
UM Piława 
Górna

8 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

31.05.2021
UG 
Dzierżoniów

9 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

17.06.2021
UG 
Dzierżoniów
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Nr 
oferty

Nazwa organizacji Nazwa zadania Data kontroli

10 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

18.06.2021
UM Piława 
Górna

11 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

1.07.2021
UG 
Dzierżoniów

12 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

8.07.2021
UG 
Dzierżoniów

13 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

4.08.2021
UG
Dzierżoniów

14 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

6.08.2021
UM Piława 
Górna

15 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

1.09.2021
UG 
Dzierżoniów

16 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

3.09.2021
UM Piława 
Górna

17 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

6.10.2021
UG 
Dzierżoniów

18 4/2020 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Wsparcie, 
Informacja Rozwój”

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej na terenie Powiatu 
Dzierżoniowskiego w roku 2021

12.10.2021
UM Piława 
Górna

19 9/2020 Stowarzyszenie Niezależne Forum 
Doradczo-Szkoleniowe

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, w tym 
nieodpłatna mediacja oraz realizacja 
zdań z zakresu edukacji prawnej na 
terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w 
roku 2021

26.02.2021
Starostwo 
Powiatowe w 
Dzierżoniowie

20 9/2020 Stowarzyszenie Niezależne Forum 
Doradczo-Szkoleniowe

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, w tym 
nieodpłatna mediacja oraz realizacja 
zdań z zakresu edukacji prawnej na 
terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w 
roku 2021

31.03.2021
Starostwo 
Powiatowe w 
Dzierżoniowie
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21 9/2020 Stowarzyszenie Niezależne Forum 
Doradczo-Szkoleniowe

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, w tym 
nieodpłatna mediacja oraz realizacja 
zdań z zakresu edukacji prawnej na 
terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w 
roku 2021

30.04.2021
Starostwo 
Powiatowe w 
Dzierżoniowie

22 9/2020 Stowarzyszenie Niezależne Forum 
Doradczo-Szkoleniowe

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, w tym 
nieodpłatna mediacja oraz realizacja 
zdań z zakresu edukacji prawnej na 
terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w 
roku 2021

24.05.2021
Starostwo 
Powiatowe w 
Dzierżoniowie

23 9/2020 Stowarzyszenie Niezależne Forum 
Doradczo-Szkoleniowe

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, w tym 
nieodpłatna mediacja oraz realizacja 
zdań z zakresu edukacji prawnej na 
terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w 
roku 2021

30.06.2021
Starostwo 
Powiatowe w 
Dzierżoniowie

24 9/2020 Stowarzyszenie Niezależne Forum 
Doradczo-Szkoleniowe

Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, w tym 
nieodpłatna mediacja oraz realizacja 
zdań z zakresu edukacji prawnej na 
terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w 
roku 2021

5.07.2021
Starostwo 
Powiatowe w 
Dzierżoniowie

Razem 24 kontrole

Celem kontroli w miejscu realizacji zadań było sprawdzenie, czy realizowane 

zadania były zgodne z harmonogramem oraz czy oferent m.in. informuje 

lokalną społeczność, że zadanie jest współfinansowane ze środków publicznych 

– powiatu dzierżoniowskiego.

W roku 2021 dokonano również weryfikacji sprawozdań z wykonania zadań 

publicznych złożonych przez organizacje pozarządowe. Kontrola ta wykazała, iż 

w przypadku 4 zadań nastąpił zwrot dotacji do budżetu Powiatu na ogólną 

kwotę w wysokości 371,49 zł (tabela nr 4).

Wykaz zwrotów dotacji z budżetu Powiatu – tabela nr 4

Lp. Nr 
oferty

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 
dotacji do 

zwrotu w zł

Tytuł zwrotu 
dotacji

Tryb 
zlecenia 
zadania

1 11/21-S Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy 
„SOWA”

X Międzynarodowy 
Turniej Zapaśniczy z 
Okazji Święta 
Konstytucji 3 Maja

86,40 Dotacja 
wykorzystana 
niezgodnie z 
przeznaczeniem

Otwarty 
konkurs 
ofert

2 12/21-K Stowarzyszenie 
„Uciechów-Moja 
Wieś”

VI Uciechowska 
Biesiada

9,08 Dotacja 
niewykorzystana

Otwarty 
konkurs 
ofert

3 5/19a Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej – Ognisko 

Wiatrówka 181,01 Dotacja 
niewykorzystana

Otwarty 
konkurs 
ofert



Lp. Nr 
oferty

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 
dotacji do 

zwrotu w zł

Tytuł zwrotu 
dotacji

Tryb 
zlecenia 
zadania

Sowa – w Bielawie

4 4/21-OZ Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Dolnośląski Koło 
Dzierżoniów

Dbam o swoje zdrowie 95,00 Dotacja 
niewykorzystana

Otwarty 
konkurs 
ofert

Razem: 4 zwroty 371,49

Zgodnie z § 7 ust.2 oraz § 9 umów sporządzonych z oferentem 

przeprowadzono kontrolę finansową -kompleksową pięciu zadań – w jednym 

przypadku organizacja zwróciła dotację w wysokości 86,40 zł wykorzystaną 

niezgodnie z przeznaczeniem (tabela nr 4).

Podczas kontroli zadań publicznych ustalono, iż jedna z organizacji Fundacja 

PRO BIKE&DANCE (oferta 15/21-K), która otrzymała wsparcie finansowe w 

wysokości 7.000,00 zł zgodnie z umową nr 53/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 

roku na zadanie pn. „2 sesje zdjęciowe na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego z 

Monika Brzeźną – zawodniczką MAT ATOM Deweloper Wrocław – do kalendarza 

z rowerami zabytkowymi 2022” pomimo zrealizowania zadania nie złożyła 

sprawozdania z realizacji zadania publicznego w ciągu 30 dni od dnia 

zakończenia realizacji zadania (§ 13 ust. 5) umowy.

Wobec tego, że nie złożono wymaganego sprawozdania zgodnie z zapisami § 

13 ust. 4 umowy Zarząd Powiatu rozwiązał umowę ze skutkiem 

natychmiastowym i określeniem kwoty zwrotu dotacji wraz z odsetkami. 

Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji. 

Zadanie polegające na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z 

zakresu edukacji prawnej zostało rozliczone w całości. Sprawozdania i 

rozliczenia dotacji wpłynęły w terminie. 

Rozliczenie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz 

innym podmiotom w roku 2021 wykazało, iż ostatecznie wykorzystanie 

środków wyniosło 308.068,51 zł co stanowi 94% środków przeznaczonych na 

tel cel.

W wyniku realizacji niniejszego programu przy wykorzystaniu środków 

publicznych przekazanych z budżetu powiatu dzierżoniowskiego oraz budżetu 

państwa w kwocie 308.068,51 zł oraz zaangażowaniu środków finansowych 



własnych organizacji pozarządowych w kwocie 130.191,64 zł przy realizacji 

zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2021 wzięło udział około 

6 tysięcy odbiorców. Natomiast w dwóch punktach nieodpłatnych porad 

prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielono 1107 porad. 

Można zatem stwierdzić, iż zadania publiczne realizowane przez organizacje 

pozarządowe aktywizują mieszkańców powiatu w działania społeczne mimo 

specyficznego i trudnego roku.

III. Współpraca o charakterze pozafinansowym
1. Współpraca w ramach umowy partnerskiej

W 2021 roku nadal funkcjonowała podpisana umowa partnerska w roku 

2015 pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a gminami powiatu w 

zakresie współpracy na rzecz trzeciego sektora, która realizowana była w 

zakresie:

1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

2. wzmacniania wzajemnych relacji,

3. wypracowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz trzeciego sektora,

4. tworzenia zespołów doradczych,

5. wdrażania dobrych praktyk,

6.  ujednolicenia dokumentów związanych z dofinansowaniem w ramach 

otwartych konkursów ofert, o których mowa w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.

W nawiązaniu do kontynuowanej umowy partnerskiej w zakresie 

oferty doradczo - szkoleniowej Fundacja Merkury przeprowadziła 100 

konsultacji w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. Dodatkowo 

doradztwo obejmowało również konsultacje telefoniczne i mailowe w 

zakresie różnych aspektów funkcjonowania organizacji 

pozarządowych. Najczęściej poruszanymi zagadnieniami były:

• sporządzanie oferty na realizację zadania publicznego;

• sprawozdania z realizacji zadania publicznego;

• zarządzanie w organizacji;

• obowiązku formalno-prawne;

• likwidacja organizacji;



• zakładanie organizacji (klubów sportowych).

2. Szkolenia dla organizacji pozarządowych

W 2021 roku zorganizowano we współpracy z Fundacją Merkury dwa 

szkolenia:

1. 17 listopada 2021 r. szkolenie on-line pn. Pozarządowy Ostry Dyżur 

dla organizacji pozarządowych na temat nowelizacji ustawy o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która 

nałożyła obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do 

Centralnego Rejestru Beneficjantów Rzeczywistych, czyli członków 

zarządów, rad, fundatorów;

2. 24 listopada 2021 r. szkolenie dotyczące „Zasad księgowości oraz 

rozliczania projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w 

ramach otwartych konkursów ofert w formie warsztatowej w której 

uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych 

reprezentujących większość gmin powiatu dzierżoniowskiego.

3. Współpraca z Powiatową Radą Kombatantów i Osób 

Represjonowanych - Społeczny Organ Doradczy Starosty 

Dzierżoniowskiego.

Zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej określonym w art. 

73 ust.1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego jest współpraca z 

kombatantami. Z uwagi na stan epidemiczny panujący w Polsce nie było 

możliwym zorganizowanie przedsięwzięć zaplanowanych dla tej grupy 

społecznej. W dniu 15 kwietnia 2021 r. zorganizowano spotkanie w 

ramach Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjowanych, która 

jest społecznym organem doradczym starosty dzierżoniowskiego. 

Spotkanie miało charakter uroczysty, ponieważ zostało zorganizowane 

dla uczczenia Powiatowego Dnia Kombatanta. W roku 2021 Starosta 

Dzierżoniowski odwiedził osobiście koła i związki kombatanckie z terenu 

powiatu dzierżoniowskiego w okresie bożonarodzeniowym. Spotkania te 

były okazją do złożenia życzeń i wręczenia świątecznych upominków.

4. Jubileusze Organizacji Pozarządowych:

W 2021 roku 30 organizacji z powiatu dzierżoniowskiego obchodziło 



swoje jubileusze. Są to stowarzyszenia, które działają między innymi w 

obszarze sportu, turystyki, kultury, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Organizacje, które obchodziły swoje jubileusze otrzymały listy 

gratulacyjne oraz okolicznościowe statuetki. Były to następujące 

organizacje:

1. Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” –20-lecie;

2. Miejsko-Zakładowy Klub Sportowy „Lechia” w Dzierżoniowie -75-lecie;

3. Uczniowski Klub Sportowy „Lechia” Dzierżoniów -15-lecie;

4. Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie -15-lecie;

5. Zespół Pieśni i Tańca „Poloneziaki,Bielawa” -20-lecie;

6. Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dzierżoniowie -20-lecie;

7. Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Pieszyce -65-lecie;

8. Zapaśniczy Klub Sportowy „Bielawianka” -75-lecie;

9. Klub Piłkarski „Bielawianka” Bielawa -75-lecie;

10. Klub Sportowy „Bielawianka-Bester” Bielawa -75-lecie;

11. Bielawski Klub Żeglarski „Wielka Sowa” -15-lecie;

12. Stowarzyszenie Obywatelski Blok Samorządowy -20-lecie;

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Przeczynie Zdroju -75-lecie;

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Górnej -75-lecie;

15. Ochotnicza Straż Pożarna w Ostroszowicach -75-lecie;

16. Ochotnicza Straż Pożarna w Gilowie -75-lecie;

17. Ochotnicza Straż Pożarna w Sienicach -75-lecie;

18. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaźwinie -75-lecie;

19. Ochotnicza Straż Pożarna w Piławie Dolnej -75-lecie;

20. Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoczniku -65-lecie;

21. Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie -75-lecie;

22. Stowarzyszenie Kwaterodawców „Kraina Sudecka” -10-lecie;

23. Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku 

Piechoty Dzierżoniów -10-lecie;

24. Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki „B-BALL” -10-lecie;

25. Stowarzyszenie „Nasza Radiobuda” -10-lecie;

26. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Ananas” -10-lecie;



27. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Jaźwina bez Granic” -10-lecie;

28. Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi;

29. Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” -10-lecie;

30. Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Zdrowia im. Królowej 

Jadwigi -10-lecie.

5. Pozostałe działania:

a) w ramach działań informacyjnych wspierających działalność 

organizacji pozarządowych, prowadzono i na bieżąco aktualizowano 

zakładkę na stronie internetowej powiatu dzierżoniowskiego 

dedykowaną organizacjom pozarządowym, w ramach której 

publikowane były informacje na temat projektów, konkursów, szkoleń 

i konferencji adresowanych dla organizacji pozarządowych. 

Dodatkową formą wsparcia była również bezpośrednia wysyłka 

materiałów informacyjnych do organizacji pozarządowych drogą 

mailową (posługiwano się w tym celu własną bazą kontaktów);

b) pomoc lub współudział w przygotowaniu spotkań, szkoleń np. poprzez 

nieodpłatne udostępnienie sal konferencyjnych, sprzętu 

audiowizualnego itp., promocję działalności organizacji mających 

priorytetowe znaczenie dla powiatu dzierżoniowskiego w lokalnej 

prasie, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

powiatu dzierżoniowskiego;

c) udzielanie pomocy merytorycznej przy składaniu wniosków w ramach 

otwartych konkursów ofert (konsultacje odbywały się głównie w 

formie rozmowy bezpośredniej, telefonicznej jak również drogą 

mailową);

d) udzielanie pomocy merytorycznej dotyczącej rozliczania otrzymanych 

dotacji;

e) prowadzenie konsultacji, udzielanie informacji na temat możliwości 

pozyskiwania przez organizacje środków finansowych na realizację ich 

celów statutowych;

f) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych organizacji pozarządowych 

na stronie internetowej powiatu;

g) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych 



podmiotów w sesjach Rady Powiatu, z prawem zabierania głosu w 

formie zdalnej – wideokonferencji;

h) konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących 

działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów, tj. 

rocznego programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami;

i) w ramach współpracy niefinansowej z trzecim sektorem Starosta 

Dzierżoniowski objął swoim patronatem pięć wydarzeń które 

realizowały organizacje pozarządowe.

Ponadto w związku z panującą sytuacją epidemiczną Powiat Dzierżoniowski w 

trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków organizacji pozarządowych w 

ramach współpracy niefinansowej przekazywał nieodpłatnie środki ochrony 

osobistej (maseczki ochronne i płyn do dezynfekcji).

IV. Podsumowanie
Partnerstwo Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywało 

się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności. W szczególności należy podkreślić, że organizacje 

pozarządowe dzięki różnorodnym formom wsparcia ze strony Powiatu 

Dzierżoniowskiego mogły nie tylko prowadzić bieżącą działalność statutową, ale 

również realizować wiele cennych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Powiatu 

Dzierżoniowskiego. Realizacja Programu przyczyniła się do poprawy 

skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych i szeroko rozumianej 

współpracy.

Wszystkie działania podejmowane w ramach współpracy o charakterze 

finansowym i pozafinansowym ujęte w niniejszym sprawozdaniu wpłynęły na 

następujące efekty:

• zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją 

zadań publicznych;

• uczestnictwo różnych grup społecznych w działaniach na rzecz 

społeczności lokalnej;

• rozwój wolontariatu;



• promocja Powiatu Dzierżoniowskiego;

W roku 2021 organizacje powoli zaczęły wracać do realizacji zadań z udziałem 

gości. Wiele organizacji nadal prowadziło swoją działalność z użyciem portali 

społecznościowych, gdzie sami dostosowywali różnego rodzaju dostępne 

narzędzia, by promować swoją działalność statutową, a tym samym realizować 

cele zawarte w statucie. Dzięki temu rozwiązaniu organizacje pozarządowe 

mogły zrealizować zadania publiczne, w wyniku których powstały publikacje 

niskonakładowe, książki, filmy, kalendarze przygotowane i opublikowane przez 

trzeci sektor w roku 2021, które stanowią trwałą wartość dla pokoleń. Są to 

między innymi:

• Stowarzyszenie Kresowian „Kalendarz Kresowian 2021 rok”;

• Stowarzyszenie Miłośników Dzierżoniowa - „Rocznik Dzierżoniowski 

2020”;

• Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie - „Monografia Stowarzyszenia 

Kresowian”;

• Związek Kombatantów RP I Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w 

Pieszycach- „Partyzant”.

Realizacja Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2021 potwierdziła dobrze funkcjonujące partnerstwo 

Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi. Dzięki 

kontynuowanej współpracy i wspieraniu przez Powiat realizowanych przez 

organizacje zadań publicznych, nawet w sytuacji ograniczeń spowodowanych 

epidemią koronawirusa, możliwa była realizacja większości priorytetowych 

zadań zaplanowanych na 2021 rok. Należy podkreślić, iż przeprowadzone 

zadania przyczyniły się do budowania społeczeństwa obywatelskiego, 

aktywnego i wrażliwego na ludzkie potrzeby. Można uznać, iż umocniło się w 

świadomości mieszkańców powiatu poczucie odpowiedzialności za wspólnotę. 

Wymienione wyżej rezultaty mają wpływ na realizację głównego celu 

Programu, jakim jest: „zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców 

powiatu oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Powiatem, a organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami”.



Opracował:

Grażyna Wójcik

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Sporządziły:

Renata Dawiec, inspektor, 

Paulina Olszewska, inspektor

tel. 74 832 52 29



Załącznik nr 1

do sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021

Zestawienie organizacji, które w roku 2021 otrzymały wsparcie finansowe z budżetu 
Powiatu Dzierżoniowskiego z podziałem na poszczególne zakresy współpracy

Wsparcie finansowe z podziałem na poszczególne zakresy współpracy

Lp Nazwa Organizacji Sport
kwota 
w zł

Turysty
ka

kwota w 
zł

Kultura
kwota w 

zł

Ochrona 
zdrowia
kwota w 

zł

Działania 
na rzecz 

osób 
niepełno-

sprawnych
kwota w zł

Ratownict
wo

kwota w 
zł

Wolontariat
kwota w zł

19 a Porady 
prawne 

w zł

Ilość 
zadań

Suma w 
zł

1
Stowarzyszenie 
„Boks-Ciszewski”

3.300 1 3.300

2

Fundacja 
„Dzierżoniowski 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku”

2.500
2.000

1.800
1.800

2.300 5 10.400

3
Miejski Klub 
Sportowy „Pogoń” 
Pieszyce

4.000 1 4.000

4
Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej 58-
Pułku Piechoty

2.500 2.000 2 4.500

5
Dzierżoniowski Klub 
Sportowy Karate 
Kyokushin

2.800
2.400 2 5.200

6

Stowarzyszenie 
„Super Kibic-Mistrz 
Wiedzy, Dżentelmen 
Sportowych Aren”

3.000 1 3.000

7 Ludowy Klub 
Sportowy w Gilowie

3.000 1 3.000

8
Dzierżoniowski Klub 
Bokserski

4.500 1 4.500

9
Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy 
„SOWA”

3.500 1 3.500



Lp Nazwa Organizacji Sport
kwota 
w zł

Turysty
ka

kwota w 
zł

Kultura
kwota w 

zł

Ochrona 
zdrowia
kwota w 

zł

Działania 
na rzecz 

osób 
niepełno-

sprawnych
kwota w zł

Ratownict
wo

kwota w 
zł

Wolontariat
kwota w zł

19 a Porady 
prawne 

w zł

Ilość 
zadań

Suma w 
zł

10
Uczniowski Klub 
Sportowy „IRON 
BULLS” Bielawa

3.500
4.000 2 7.500

11

Międzyszkolny 
Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy 
„JUNIOR” w 
Dzierżoniowie

3.500
4.000

2 7.500

12
Bielawski Klub 
Żeglarski „Wielka 
Sowa”

3.500 1 3.500

13

Powiatowe 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 
Dzierżoniów

1.800
2.500

3.000 3 7.300

14
Uczniowski Klub 
Sportowy „Lechia” 
Dzierżoniów

3.000 1 3.000

15

Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej-Ognisko 
Sowa w Bielawie

1.500 1.500 2 2.900

16
Stowarzyszenie Klub 
Piłkarski 
„Bielawianka”

5.000
2.500 2 7.500

17
Międzyszkolny Klub 
Sportowy 
„Dziewiątka”

3.500
3.500 2 7.000

18

Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy 
„AQUARIUS-
PŁYWANIE 
SYNCHRONICZNE” w 
Bielawie

3.000
3.000

2 6.000

19

Polskie 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w 
Dzierżoniowie

2.000 2.000
3.000

3 7.000



Lp Nazwa Organizacji Sport
kwota 
w zł

Turysty
ka

kwota w 
zł

Kultura
kwota w 

zł

Ochrona 
zdrowia
kwota w 

zł

Działania 
na rzecz 

osób 
niepełno-

sprawnych
kwota w zł

Ratownict
wo

kwota w 
zł

Wolontariat
kwota w zł

19 a Porady 
prawne 

w zł

Ilość 
zadań

Suma w 
zł

20
Uczniowski Klub 
Sportowy Siódemka 
Bielawa

1.400
1.500 1.400 3 4.300

21
Ludowy Klub 
Sportowy „ATOM” w 
Dzierżoniowie

6.000
2.000 2 8.000

22
Stowarzyszenie 
Akademia Piłkarska 
Dzierżoniów

3.000
3.000 2 6.000

23 BWA Breakers
5.000
3.000

2 8.000

24
Stowarzyszenie 
Podróż w dorosłe 
życie

1.500
3.000
3.000

3 7.500

25 Pokolorujmy szarość 2.000 2.500 2 4.500

26
Stowarzyszenie 
Kresowian w 
Dzierżoniowie

2.800
3.700

2 6.500

27
Towarzystwo 
Miłośników 
Dzierżoniowa

2.800 1 2.800

28
Stowarzyszenie 
Poloneziaki-Tradycja 
i Współczesność

8.000
8.000

2 16.000

29
Stowarzyszenie 
„Uciechów-Moja 
Wieś”

2.500 1 2.500

30 Stowarzyszenie 
„Razem dla wsi”

3.500 1 3.500

31
Fundacja PRO 
BIKE&DANCE

7.000 1 7.000

32
Stowarzyszenie 
Edukacji 
Artystycznej „FART”

4.500 1 4.500

33
„Stowarzyszenie 
Pomocy Honorowym 
Dawcom Krwi”

1.200
1.500

2 2.700



Lp Nazwa Organizacji Sport
kwota 
w zł

Turysty
ka

kwota w 
zł

Kultura
kwota w 

zł

Ochrona 
zdrowia
kwota w 

zł

Działania 
na rzecz 

osób 
niepełno-

sprawnych
kwota w zł

Ratownict
wo

kwota w 
zł

Wolontariat
kwota w zł

19 a Porady 
prawne 

w zł

Ilość 
zadań

Suma w 
zł

34

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Dolnośląski Koło 
Dzierżoniów

1.500 2.000
2.000

3 5.500

35
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Piławie 
Górnej

2.100 1 2.100

36

Oddział Rejonowy 
Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w 
Dzierżoniowie

1.800
600 2 2.400

37 Stowarzyszenie 
Kobiet „Amazonki”

1.700
1.500

2 3.200

38
Stowarzyszenie 
Koszykówki „B-Ball”

2.000 1 2.000

39

Związek 
Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów 
Politycznych Koło 
Miejskie Dzierżoniów

1.800 1 1.800

Ogółem ilość zadań : 35 2 12 6 12 0 0 3 70 x

Przyznana kwota 
dotacji

108.200 3.500 48.400 10.000 26.100 0 0 5.200 70 201.400,
00

Suma rezygnacji 
organizacji z 
realizacji zadań

7.500 0 3.500 0 3.000 0 0 0 4
14.000,0

0

Zwroty dotacji 86,40 0 9,08 95 0 0 0 181,01 0 4 371,49

Dotacja 
nierozliczona-
postępowanie 
administracyjne

7.000 1 7.000,00

SUMA (prawidłowo 
wykorzystana 
dotacja 1-39)

100.61,
60 3.500

37.890,9
2 9.905 23.100 0 0 5.018,99 0 56

180.028,
51



Wsparcie finansowe na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego 

Lp. Nazwa Organizacji nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie oraz realizacja 

zadań z zakresu edukacji prawnej

Ilość 
zadań

Suma w zł

40 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, 
Informacja, Rozwój”

64.020,00 zł 1 64.020,00 zł

41 Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe 64.020,00 zł 1 64.020,00 zł

SUMA (przyznana kwota dotacji oferty 40-41) 128.040,00 zł 2 128.040,00 
zł

Wykorzystana prawidłowo kwota dotacji 128.040,00

Podsumowanie całościowe (oferty 1-62)

Przekazana kwota dotacji 315.440,00 zł

Wykorzystana prawidłowo kwota dotacji 308.068,51 zł

Kwota zwrócona 371,49 zł

Kwota nierozliczona 7.000,00 zł

Opracował:

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Grażyna Wójcik

Sporządziły:

Renata Dawiec, inspektor, 

Paulina Olszewska, inspektor, 

tel. 74 832 52 29



Załącznik nr 2 do sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021

Wykaz organizacji, które zrezygnowały z realizacji zadań publicznych w 2021 roku

Kultura fizyczna i sport /Dział 926, rozdz. 92605, § 2360/

Lp. Numer 
oferty

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 
niewykorzystana (zł)

1 21/21-S Klub Piłkarski „Bielawianka” „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet Dana Cup 
2021 w Danii”

5.000,00

2 18/21-S Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe Dzierżoniów

Strefowe Jesienne Otwarte Biegi Przełajowe 
„Dobrocińskie Przełaje”

2.500,00

Razem: 7.500,00

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /Dział 921, rozdz. 92105, § 2360/

Lp. Numer 
oferty

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 
niewykorzystana (zł)

1 13/21-K Stowarzyszenie „Razem dla wsi” Podniesienie atrakcyjności Powiatu Dzierżoniowskiego 
poprzez organizację imprezy: „Spotkanie z historią i 
kulturą na Zamku w Owieśnie”

3.500,00

Razem: 3.500,00

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych /Dział 853, rozdz. 85395, § 2360/

Lp. Numer 
oferty

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 
niewykorzystana (zł)

1 8/21-ON Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe

„XIX Igrzyska Integracyjne Szkół i Ośrodków 
Specjalnych”

3.000,00

Razem: 3.000,00

Ogółem: 14.000,00



Ostatecznie z realizacji 4 zadań publicznych ww. organizacje pozarządowe zrezygnowały na kwotę 

14.000,00 zł. która zgodnie z procedurą pozostała w budżecie powiatu.

Opracował:

Grażyna Wójcik

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Sprawę prowadzi:

Renata Dawiec, inspektor,

Paulina Olszewska, inspektor 

tel.74 832 52 29
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