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Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim  

z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2020” 

 

Roczny program współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został 

przyjęty uchwałą nr XVI/86/2019 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 listopada 

2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020  (DZ. URZ. WOJ. LUB. 2019.7120. Ogłoszony: 10.12.2019) 

Zgodnie z Programem, zakres współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 

dotyczył wspierania realizacji zadań publicznych w sferze upowszechniania sportu, 

krajoznawstwa i turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji zdrowia 

oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

 

OGŁOSZONE OTWARTE KONKURSY OFERT, ZŁOŻONE OFERTY 
  

Zarząd Powiatu Radzyńskiego w dniu 14 stycznia 2020 r. ogłosił 4 otwarte konkursy 

ofert  na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie:  

 upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - uchwała 

Nr 4/20; 

 upowszechniania sportu oraz rekreacji - uchwała Nr 5/20;  

 upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - uchwała Nr 6/20;  

 promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych - uchwała 

Nr 7/20.  

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu  Zarząd Powiatu w Radzyniu 

Podlaskim przeznaczył w budżecie powiatu środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł,          

z zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki - 7.000,00 zł, w zakresie 

upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 40.000,00 zł  na zadania 

oraz w zakresie promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych - 

4.000,00 zł. 

Do konkursu w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i tradycji złożonych zostało 11 ofert przez 7 organizacji (oferta jednej organizacji została 

zakwalifikowana jako zadanie z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych). 

 Do konkursu w zakresie upowszechniania sportu oraz rekreacji złożonych zostało 11 

ofert przez 8 organizacji (jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych). 

Do konkursu w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa zostało 

złożonych 6 ofert przez 5 organizacji (oferta jednej organizacji została zakwalifikowana do  

działania na rzecz osób niepełnosprawnych). 

 

W żadnym konkursie nie złożono ofert wspólnych. 

 

PRZYZNANE DOTACJE, PODPISANE UMOWY 
 

W wyniku ogłoszonych konkursów Zarząd Powiatu Radzyńskiego na posiedzeniu w dniu 

21.02.2020 r. dokonał wyboru ofert i podmiotów zakresie: 

 upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (uchwała 

Nr 21/20 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim) przyznał dotacje 7 organizacjom 
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na wsparcie realizacji 9 zadań w wysokości 18 000 zł  - podpisano umowy na 

realizację 7 zadań (2 organizacje - Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 

oraz Koło Gospodyń Wiejskich BIELANKI w Białej koło Radzynia Podlaskiego - nie 

podpisały umów); 

 upowszechniania sportu (uchwała Nr 22/20 Zarządu Powiatu w Radzyniu 

Podlaskim) przyznał dotacje 7 organizacjom na wsparcie realizacji 10 zadań 

w łącznej kwocie 43 000 zł - podpisano umowy na realizację 8 zadań (2 organizacje -  

Radzyńskie Towarzystwo Szachowe i Stowarzyszenie Nasza Wspólna Sprawa 

(NWS) Stara Wieś - nie podpisały umów, jedna organizacja - Uczniowski Klub 

Sportowy „Promień” w Radzyniu Podlaskim - zwróciła dotację oraz jedno 

stowarzyszenie - Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Technik-

Orion” przy ZSP w Radzyniu Podlaskim - wykorzystało częściowo przyznane dotacje 

na realizację 2 zadań  i dokonało zwrotu niewykorzystanych dotacji); 

 upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (uchwała Nr 23/20 Zarządu Powiatu 

w Radzyniu Podlaskim) przyznał dotacje 4 organizacjom na wsparcie realizacji 5 

zadań w łącznej kwocie 7 000 zł - z 4 organizacjami na realizację podpisano 5 umów, 

tylko jedna organizacja - Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego 

zrealizowała zadanie pozostałe 3 organizacje -  Oddział Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego w Radzyniu Podlaskim, Radzyński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Radzyniu Podlaskim oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Z. Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim 

„RAZEM” odstąpiło od realizacji umów i dokonało zwrotu dotacji); 

 promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych (uchwała 

Nr 24/20 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim) przyznał dotacje 2 organizacjom 

na wsparcie realizacji 2 zadań w łącznej kwocie 4 000 zł i podpisał umowy na 

wsparcie realizacji zadań. 

Przyczyną  odstąpienia części organizacji od podpisania umów lub odstąpienia od ich 

realizacji i zwrot przyznanej dotacji była epidemia SARS-Cov-2 i wynikające z tego 

faktu obostrzenia i reżim sanitarny, które utrudniły lub uniemożliwiły realizację umów. 

Łącznie nie zrealizowano 9 zadań (4 umowy nie zostały podpisane a od realizacji 

5 umów odstąpiły organizacje). 
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WYSOKOŚĆ KWOT UDZIELONYCH DOTACJI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 
 

W 2020 roku z budżetu Powiatu Radzyńskiego udzielono dotacji na łączną kwotę 

49 227,52 zł, z tego: 

 upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 16 000 zł (rozdział 

92105), 

 upowszechniania sportu – 28 227,52 zł (rozdział 92605), 

 upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – 1 000 zł (rozdział 63003), 

 promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 4 000 zł (rozdział 

85195). 

W wyniku przeprowadzonych kontroli realizacji umów stwierdzono, że Radzyńskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy”  w Radzyniu 

Podlaskim wykorzystało dotację z umowy OS.526.06.01.2020 w kwocie 2 000,00 zł 

niezgodnie z zapisami w umowie – kwota ta wraz z odsetkami została zwrócona na 

rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim w dniu 26.01.2021 r. 

29 października 2020 r. Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim podjął uchwałę nr 90/20 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu 

radzyńskiego – rządowe zadanie zlecone.  

W konkursie złożono 9  ofert, 3 oferty nie spełniały wymogów formalnych. 

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 roku dokonał wyboru oferty 

(uchwała nr 99/20). Umowę podpisano ze Stowarzyszeniem Sursum Corda z Nowego Sącza.   

 

LICZBA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ 

RADĘ, KONSULTOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE 
 

W 2020 r. poddano konsultacjom społecznym projekty dwóch uchwał: 

 projekt uchwały Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sprawie uchwalenie 

Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2020  

 projekt uchwały Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w sprawie określenia 

warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych dla zawodników, trenerów oraz 

innych osób z terenu Powiatu Radzyńskiego wyróżniających się osiągnięciami 

w działalności sportowej 

 

Konsultacje odbywały się na podstawie uchwały Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim 

nr XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego. 

 

 

Sprawozdanie przyjęte przez Zarząd Powiatu Radzyńskiego w dniu 13 IV 2021 r. 


