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I. Wstęp 

 

 Trzeci sektor jest ważnym partnerem dla Powiatu Nidzickiego, obok sektora 

publicznego i ekonomicznego. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem 

powiatowym i mieszkańcami oparta jest na zapisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057.), dokumentach 

strategicznych określających politykę Powiatu Nidzickiego oraz uchwalanym corocznie 

Programie współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W ubiegłym roku celem 

głównym współpracy między samorządem, a organizacjami było skuteczne działanie na rzecz 

poprawy jakości życia mieszkańców powiatu, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, 

budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi w 

realizacji ważnych celów społecznych.  Ponadto wśród zeszłorocznych priorytetów wymienić 

można określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Powiat działań organizacji 

pozarządowych, dzięki którym wyznaczono ważne kierunki rozwoju tej współpracy. Działania 

oparte na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji czy jawności umożliwiają realizację wspólnych projektów, zaspokajają potrzeby 

społeczne, a także wzmacniają pozycję trzeciego sektora wśród społeczeństwa. 

 

II. Program współpracy 2021. 

 

Program współpracy to najważniejszy dokument regulujący zasady współdziałania 

samorządu powiatowego z III sektorem. Rada Powiatu Nidzickiego co roku przyjmuje 

niniejszy dokument, wyznaczając jego cele i założenia. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, roczny 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 uchwalany jest do 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania,  

z zachowaniem przepisów ustawy regulującej proces przyjęcia programu. Zgodnie  

z cytowanym artykułem przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Programu.     

13 października 2020 r., na stronie Biuletynu Informacji Publicznej opublikowano 

zaproszenie skierowane do organizacji pozarządowych do zapoznania się z projektem 

„Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2021 rok”. 

Celem konsultacji było zapewnienie możliwości wnoszenia uwag przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie powiatu 

nidzickiego, a tym samym poznanie ich opinii na temat projektu Programu. 

 Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 14 do 30 października 

2020 roku. Informacja na ten temat została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa, na 

tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi i opinie dotyczące 

konsultowanego dokumentu mogły być przedstawiane w formie pisemnego stanowiska, które 

należało złożyć (lub wysłać drogą pocztową) w Starostwie Powiatowym albo przesłać drogą 

elektroniczną na adres: pb@powiatnidzicki.pl w oparciu o formularz konsultacji. Warunkiem 

mailto:pb@powiatnidzicki.pl


udziału organizacji w konsultacjach było podanie nazwy podmiotu, adresu, imienia i nazwiska 

osoby zgłaszającej swój udział.  W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie 

ani propozycje zmiany konsultowanego dokumentu. 

 Współpraca Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji 

zadań ważnych społecznie, zadań określonych w art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu. Formy oraz 

zakres zadań przewidzianych do realizacji z organizacjami w 2021 roku określiła Uchwała 

Rady Powiatu Nidzickiego Nr  XXII/150/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.  roku w sprawie 

przyjęcia Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2021 rok. 

III. NGO w Powiecie Nidzickim. 

 Na terenie Powiatu Nidzickiego działa wiele podmiotów m.in. stowarzyszenia zwykłe, 

stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym takie, które mają 

status organizacji pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe 

działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności 

gospodarczej.   

 W 2021 roku wpisano do ewidencji 3 nowe stowarzyszenia rejestrowe, 1 fundację, 1 klub 

sportowy oraz 1 uczniowski klub sportowy. Ogółem w ewidencji prowadzonej przez Powiat 

Nidzicki w 2021 r. figurowało 117 stowarzyszeń.   

 Wśród organizacji pozarządowych najliczniejszą grupę stanowiły organizacje 

prowadzące działalność kulturalną i działalność sportową. 

IV. Priorytetowe obszary zadań publicznych. 

1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) organizacja przedsięwzięć w zakresie kontynuacji i rozwoju tradycji lokalnych, 

zachowania i podtrzymywania tradycji narodowych, 

b) organizowanie imprez kulturalnych, konferencji związanych z promocją Powiatu, 

c) udział w festiwalach, przeglądach i konkursach oraz innych przedsięwzięciach 

kulturalnych, 

d) organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic. 

 

2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych i sportowo – rekreacyjnych 

o zasięgu powiatowym (ponadpowiatowym) dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

b) organizacja powiatowych imprez sportowych (np. powiatowe turnieje w piłce 

nożnej, wyścigi kolarskie),  

c) upowszechnienie kultury fizycznej i sportu  wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) realizacja projektów i programów na rzecz osób niepełnosprawnych, 

b) organizowanie imprez i spotkań o charakterze integracyjnym z udziałem osób 

niepełnosprawnych, 

c) organizowanie, promowanie i realizowanie imprez kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i z ich udziałem, 



d) współpraca z podmiotami realizującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

e) tworzenie i konsultowanie aktów prawa miejscowego z podmiotami działającymi na 

rzecz osób niepełnosprawnych, 

f) wymiana doświadczeń i informacji mających na celu podwyższenie jakości usług 

świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych i przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych, 

g) zlecanie różnym podmiotom realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

i wspieranie ich w tym finansowo. 

4) Ratownictwo i ochrona ludności:    

 a) organizowanie konkursów i olimpiad,  

b) kształtowanie umiejętności ratowniczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

5) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie: 

                a) pomoc stypendialna. 

6) Pomoc społeczna: 

a) realizacja strategii, programów i projektów dotyczących rozwiązywania problemów 

społecznych w lokalnym środowisku, 

b) udzielanie informacji, porad i wskazówek osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej w zakresie możliwości ich rozwiązania, 

c) organizowanie opieki nad dziećmi częściowo lub całkowicie pozbawionymi opieki 

rodziców w zastępczych formach opieki i współpraca w tym zakresie z innymi 

samorządami i podmiotami działającymi na rzecz wsparcia rodziny, 

d) organizowanie, prowadzenie i rozwój infrastruktury placówek pomocy społecznej na 

terenie powiatu w formach dziennych i stacjonarnych, 

e) zlecanie różnym podmiotom realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 

i wspieranie ich w tym finansowo, 

f) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia 

społecznego i współpraca w tym zakresie z podmiotami realizującymi takie 

działania, 

g) wymiana doświadczeń i informacji mających na celu podwyższenie jakości usług na 

rzecz osób i grup korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

 

7) Ochrona i promocja zdrowia: 

a) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych o zasięgu powiatowym promujących  

    zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,  

b) edukacja zdrowotna na rzecz mieszkańców powiatu nidzickiego,  

c) profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień,  

d) organizowanie konkursów i realizacja programów edukacyjnych,  

e) podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 

      mieszkańców Powiatu. 

8) Turystyka i krajoznawstwo: 

a) popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki,  

b) organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez     

popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,  

c) wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki.  

 

 



Jedną z form współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi  

w 2021 roku była współpraca finansowa. Polegała ona na zlecaniu organizacjom 

pozarządowym realizacji zadań publicznych należących do zadań Powiatu Nidzickiego  

w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy.  

Zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji odbyło 

się w drodze ogłoszonych konkursów ofert, zgodnie z artykułem 13 ustawy. 

 W 2021 roku ogłoszono cztery otwarte konkursy ofert. Wysokość środków 

zaplanowanych w formie dotacji w ramach konkursów wyniosła: 

1) Dotacja na zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pod 

nazwą „Program stypendialny - skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych”   

10 000,00 zł. 

2) Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego (regranting) : 29 500,00 zł. 

3) Dotacja z budżetu państwa w wysokości 64 020,00 zł. na zadanie z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukację prawną świadczone przez organizacje pozarządowe w 2022 roku. 

4) Dotacja  1 555 703,00 zł. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób 

wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na terenie miasta 

Nidzica w 2022 roku.  

 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania, pod nazwą „Program stypendialny - skierowany do uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych”   

 

 Zarząd uchwałą Nr 82/282/2021 dnia 12 marca 2021 r. w ogłosił otwarty konkursu ofert na 

wykonanie zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania tj. 

Program stypendialny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz tablicy ogłoszeń. Termin składania ofert upłynął 7 kwietnia 2021 r.   Wpłynęła jedna oferta 

Nidzickiego Funduszu Lokalnego, spełniająca wymagania konkursowe.   

  

Foto. Wręczenie stypendium - Kamionka 2021 rok 



W wyniku realizacji zadania w 2021 roku wsparcie finansowe oraz merytoryczne w postaci 

stypendium otrzymało 20 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 

Nidzicki. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 4 września 2021 r. w Kamionce.  Ponadto 

20 stypendystów wzięło udział w warsztatach edukacyjnych, akcjach charytatywnych oraz 

programach młodzieżowych realizowanych przez Nidzicki Fundusz Lokalny, w tym 

prowadzenie platformy edukacyjnej dla dzieci. 

2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa i ochrona 

życia.  

 

W dniu 12 marca 2021 r., Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwałą Nr 82/283/2021 ogłosił otwarty 

konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz 

organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego w oparciu o art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 202 r. poz. 1057 ze zm.). 

Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej, 

na stronie internetowej www.powiatnidzicki.pl i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

w Nidzicy. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 7 kwietnia 2021 r., wpłynęła 1 oferta, 

która spełniała wymagania konkursowe. Była to oferta Nidzickiego Funduszu Lokalnego.  

Konkurs przebiegał w formule – regrantingu, a możliwość jej zastosowania przewiduje ustawa 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

W wyniku konkursu wybiera się operatora., który: 

- ogłasza konkurs na projekty, 

- wybiera projekty zgodnie z przyjętymi zasadami i trybem przeprowadzenia konkursu na 

   realizatorów projektów, 

- podpisuje umowy z realizatorami projektów i wypłaca im środki, 

- monitoruje i kontroluje realizację projektów, 

- ocenia i rozlicza realizację projektów, 

- sprawozdaje się z całości realizacji zadania i rozlicza przyznaną dotację. 

W ramach zrealizowanego zadania, osiągnięto następujące rezultaty: 

1. Wsparto finansowo 14 projektów w postaci dotacji na realizację inicjatyw lokalnych. 

W ramach konkursu w pierwszym naborze wpłynęło 14 wniosków, których budżety 

znacznie przekraczały całkowity budżet konkursu w związku z tym nie ogłaszano 

kolejnego naboru tylko rozdysponowano środki na 14 beneficjentów, tak aby mogli 

realizować swoje projekty.  

2. Wzmocniono merytorycznie 14 organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego z powiatu nidzickiego. 

3. Zwiększono liczbę inicjatyw społecznych realizowanych w powiecie nidzickim przez 

organizacje pozarządowe i ich partnerów biznesowych oraz samorządowych. 



Informacja o realizatorach projektów i projektach przez nich 

realizowanych 

➢ Projekt nr 1 – „Nie taka groźna korona co widać u nas z drona” 

      Dotacja: 4700 zł, w tym Powiat Nidzicki: 2500 zł 

Celem projektu było ,,wyjście do drugiego człowieka” - zorganizowanie spotkań 

,,pokowidowych” o charakterze integracyjnym w małych miejscowościach. Zakup drona 

do nakręcenie rezultatów projektu. Rezultatem realizowanego projektu były przede 

wszystkim rozwój kompetencji społecznych, które zostały ograniczone w czasie pandemii- 

wzmocnienie relacji rówieśniczych, wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, rozwój 

uzdolnień i pasji, integracja społeczności lokalnej, organizacja czasu wakacyjnego. 

Zakupione artykuły znacznie wzbogaciły realizowane zadania, a dron sfinansowany  

z pozyskanych środków uwiecznił działania w formie filmu i zdjęć. 

Realizator projektu: Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Bene Fide w imieniu gr. 

Nieformalnej ,,Latające antykoronki” z Waśniewa z siedzibą w: Janowiec Kościelny 

61,13-111 Janowiec Kościelny. 

 

➢ Projekt nr 2 – „Ekowarsztaty” 

          Dotacja: 4300 zł, w tym Powiat Nidzicki 2550 zł 

Celem projektu była edukacja ekologiczna i budowanie nawyków ochrony środowiska. Grupą 

odbiorców była głównie młodzież w wieku 13-25- lat mieszkańcy powiatu nidzickiego. W 

ramach projektu zakupiono rośliny i narzędzia do przeprowadzenia warsztatów 

proekologicznych oraz beczkę na deszczówkę. Podczas warsztatów teoretycznych wzrosła 

świadomość uczestników w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Warsztaty praktyczne 

podniosły kompetencje w zakresie metod ochrony środowiska. Zostały wykonane 2 instalacje 

do gromadzenia wody deszczowej. Powstało 100 sadzonek roślin. 

Realizator projektu: Centrum Doradcze Programów Pomocowych z siedzibą w 

Kamionka 5, 13-100 Nidzica. 



 

Foto.  Zdjęcia z realizacji projektu  

 

➢ Projekt nr 3 – „Mali ogrodnicy” 

       Dotacja: 3700 zł,  

 

Celem projektu była edukacja ekologiczna dzieci, budowanie nawyków dbałości o zdrowie 

i zdrowe żywienie, prowadzenie zdrowego stylu życia, poznawanie właściwości 

zdrowotnych warzyw, owoców, ziół i kwiatów jadalnych. Celem projektu jest nauka zasad 

zdrowego żywienia. W ramach realizacji projektu zakupiono tunel do uprawy warzyw oraz 

zestaw konewek dla dzieci. Najważniejszym rezultatem projektu był zdobycie przez grupę 

40 dzieci wiedzy o właściwościach zdrowotnych warzyw, owoców, ziół i kwiatów 

jadalnych.  Dzieci nauczyły się sadzenie warzyw, dbania o nie- codzienne podlewanie oraz 

nauczyły się przygotowywać proste potrawy z wykorzystaniem warzyw i ziół. Wspólne 

gotowanie to inspirująca zabawa, dzięki której same dzieci mogą decydować jak kolorowy 

i zdrowy ma być ich posiłek. 

Realizator projektu: Mazurskie Garncarki z siedzibą w Kamionka 5, 13-100 Nidzica. 



  

                                Foto. Zdjęcia z realizacji projektu  

 

➢ Projekt nr 4 – „Konstytucja Polski, a wizjonerska idea wspólnej Europy” 

Dotacja: 3650 zł, w tym Powiat Nidzicki: 3650 zł 

 

Głównym celem organizacji była integracja środowiska skupiającego seniorów oraz promocja 

wolontariatu i edukacja osób starszych, promocja kultury, stworzenie warunków 

umożliwiających seniorom czynny udział w życiu kulturalnym. Inspirację dla zorganizowania 

Forum Seniora była 230 rocznica uchwalenie 3 Maja 1791 r. Konstytucji dla Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz 190 rocznica napisanie przez Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego pierwszej 

Konstytucji dla Europy. Ponadto w ramach projektu słuchacze pracowali jako wolontariusze w 

Rajskim Ogrodzie. Praca polegała na wykonaniu w ogrodzie pracy fizycznej związanej z 

utrzymaniem ogrodu. Jest to ogrodoterapia, która jest stosowana w przypadku 

rekonwalescencji po udarach, wypadach i paraliżach. Rezultaty projektu: około 1. 150 

fotografii, 2. Film edukacyjny, 3. 2 wykłady.  

Realizator projektu: Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Młodzi Duchem” z 

siedzibą Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica.    

Foto. Zdjęcie z realizacji projekty 



 

 

➢ Projekt nr 5 – „Wspomnienie z wakacji” 

Dotacja: 4200 zł. 

Celem projektu była promocja regionu a także działań podejmowanych przez lokalne 

stowarzyszania i mieszkańców.  

W ramach realizacji projektu powstał teledysk, w którym wzięły udział 2 stowarzyszenia 

działające na terenie gminy Nidzica: Źródlana wioska oraz Garncarska Wioska. W teledysku 

zaprezentowano również inne walory turystyczne.  

Realizator projektu: Łyńskie Centrum Rozwoju ,,Ałna” w imieniu grupy nieformalnej 

Shot z siedzibą Łyna 25 B, 13-100 Nidzica. 

 

➢ Projekt nr 6 – „Wakacyjna przygoda” 

      Dotacja: 3500 zł. 

Głównym celem cyklu zajęć ,,Wakacyjnej przygody” było aktywne i twórcze spędzanie 

wolnego czasu w okresie wakacyjnym a także poznawanie dziedzictwa kulturowego  

i historycznego Janowa i okolic, integracja po pandemiczna oraz odbudowywanie relacje 

międzyludzkich. Dzięki realizacji projektu 50 osób miało zapewnioną opiekę podczas 

dwutygodniowych półkolonii, 100 osób zintegrowało się podczas dwóch pikników, 

przeprowadzono 3 konkursy, 50 osób obejrzało spektakl teatralny, ok 25 osób nauczyło się 

wypiekać chleb oraz splotów makramowych i wianków.  

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie w imieniu grupy nieformalnej 

Sami Swoi z siedzibą ul. Przasnyska 53, 13-100 Nidzica. 

 

➢ Projekt nr 7 – „Kiedy spotykają się ludzie i przyroda, dzieją się wielkie cuda” 

Dotacja: 3650 zł. , w tym Powiat Nidzicki: 3650 zł. 

Odbiorcami projektu byli rodzice i ich dzieci- uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy. Grupę dzieci stanowili uczniowie 

niepełnosprawni intelektualnie ze sprzężeniami i w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

Głównym cele projektu było zadbanie o zdrowie psychiczne, relacje społeczne dzieci i ich 

rodzin po izolacji społecznej spowodowanej pandemią koronawirusa Covid-19.  

Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty: wycieczka do Kamionki ,,Rajski 

Ogród” - 17 osób, hipoterapia- 17 osób, dogoterapia- 30 osób, wycieczka do Papugarni Olsztyn- 

20 osób, wycieczka do Muzeum Przyrody Olsztyn- 20 osób, zajęcia wspierające rodziców  

i dzieci- TUS, Rozwijanie Kompetencji Emocjonalno- Społecznych- 15 osób, zajęcia 

rozwijające komunikację.  

Realizator projektu: Stowarzyszenie wspierające Rozwój dzieci i młodzieży ,,Światło” z 

siedzibą ul. Wyborska 12, 13-100 Nidzica  

 



 

Foto. Zdjęcia z realizacji projektu 

 

 

➢ Projekt nr 8 – „Sztuka nad Omulewem” 

          Dotacja :4800 zł, w tym Powiat Nidzicki: 450 zł. 

Celem projektu była promocja lokalnej twórczości mieszkańców ,, Krainy 7 osobliwości” oraz 

integracja mieszkańców przy wspólnych działaniach poprzez zorganizowanie wystawy. 

Rezultatem projektu była wystawa, do której zgłosiło się 13 twórców zamieszkujących wsi 

położone nad Omulewem, które tworzą ,,Krainę 7 osobliwości”. W trakcie 3 miesięcy wystawy 

odwiedziło 250 osób indywidualnych oraz grup. Na forach społecznościowych relacje 

docierały do prawie 5 tys. Internautów, którzy śledzą działania. Wpływa to bezpośrednio na 

zainteresowanie okolicą i jej  

Realizator projektu: Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa ,,Razem dla wszystkich” z 

siedzibą Jabłonka 7,13-100 Nidzica.  

 

 

Foto. Zdjęcia z realizacji projektu 

 

 

 

 

 



➢ Projekt nr 9 – „Zostańmy razem II” 

Dotacja: 3500 zł., w tym Powiat Nidzicki: 3500 zł. 

Celem projektu było uatrakcyjnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, umożliwienie 

spotkania w większym gronie, zacieśnienie więzów rodzinnych i społecznych oraz 

uświadomienie, że istnieje wiele atrakcyjnych forma spędzania czasu wolnego.  

Dzięki realizacji projektu przeprowadzono zajęcia edukacyjne dwa raz w tygodniu: plastyczne, 

techniczne, muzyczne przyrodnicze- razem 40 godzin dla 45 dzieci. Zorganizowano wyjazdy 

studyjne połączone z warsztatami dla dzieci i rodziców (Kamionka, Olsztynek). 

Przeprowadzono rodzinny konkurs plastyczny ,,Piękno Łyńskiej przyrody”. Zorganizowano 

rodzinną pieszą wycieczkę do rezerwatu oraz odbyło się spotkanie z leśnikiem. Odbyły się 

zajęcia przyrodnicze w Domu Bartnika. Dzieci wykonały świecę z wosku pszczelego. 

Realizator projektu: Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej z siedzibą w Łyna 

26, 13-100 Nidzica. 

 

Foto. Zdjęcia z realizacji projektu 

 

➢ Projekt nr 10 – „Dbajmy o wodę, bo daje nam ochłodę” 

Dotacja: 3600 zł, w tym Powiat Nidzicki: 3600 zł. 

Celem głównym projektu było podniesienie świadomości i rozwój podstaw proekologicznych 

wśród społeczności wsi Łyna i okolic, ale także turystów, którzy odwiedzają Źródła Łyny. 

Dzięki realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty: 1. System ponownego 

wykorzystania wody opadowej, 2. Zwiększenie świadomości co do ekologii wody  

o 35%,3.Powstanie 5 stacji z workami, 4. Czyste szlaki w rezerwacie Źródeł Łyny 3 szlaki 

(Najwięcej odbiorców), Zajęcia edukacyjne dla dzieci 1 zajęcia.  

Realizator projektu: Łyńskie Centrum Rozwoju AŁNA z siedzibą w Łyna 25 B,  

13-100 Nidzica. 

 



 

 

Foto. Zdjęcia z realizacji projektu 

 

➢ Projekt nr 11 – „Akademia integracji i zdrowego rozwoju” 

      Dotacja: 3450zł, w tym Powiat Nidzicki: 1850 zł.  

Głównym celem projektu stworzenie klubiku dla dzieci i rodziców jako miejsca integracji  

i rozwoju, spotkań ze specjalistami np. logopedą, terapeutą (w miarę wynikających potrzeb). 

Uporządkowanie placu zabaw, włączenie rodziców w życie przedszkola, integracja ze 

środowiskiem lokalnym we wspólnym działaniu, warsztaty dla dzieci. 

Powstał klubik dla dzieci i rodziców- 38 dzieci, 30 rodziców. Przeprowadzono przesiewowe 

badania logopedyczne- 30 dzieci. Odbyły się zajęcia z fizjoterapeutą- 38 osób. Zajęcia dla 

mamy i malucha z nauczycielem gimnastyki korekcyjnej- 40 osób. Piknik integracyjny- 60 

osób, warsztaty dla dzieci- 38 osób.   

 Realizator projektu: Fundacja im. Bolesława Stefana Gratunika z siedzibą w Janowie ul. 

Chorzelska 21, 13-113 Janowo 

  

➢ Projekt nr 12 – „Mniejszość niemiecka jako element kultury, tradycji i historii 

Mazur” 

      Dotacja: 4000 zł.  

Celem projektu było podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej regionu, propagowanie 

dawnej muzyki, zachowanie tradycji, edukacja muzyczna mieszkańców, integracja 

pokoleniowa różnych grup społecznych, zachęcenie słuchaczy do aktywnego śpiewu oraz 

poprawienie jakości życia.  

Realizacja projektu przyczyniła się do pobudzenia aspiracji rozwojowych mieszkańców, 

zachęciła lokalną społeczność do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dzięki 

realizacji projektu udało się przeprowadzić cykl warsztatów śpiewaczych (40 godz.) na których 

członkowie chóru przygotowali repertuar na występy z Dnia Mniejszości Narodowych oraz do 

nagrania płyty. Po nagraniu płyty (500 egz.) zorganizowane zostało spotkanie promocyjne, na 

którym na żywo wystąpił chór.  

 

 



Realizator projektu: Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej z siedzibą  

w Nidzicy. 

  

Foto. Zdjęcia z realizacji projektu 

 

➢ Projekt nr 13 – „75 Lecie Hufca Nidzica ZHP” 

Dotacja: 3450 zł, w tym Powiat Nidzicki: 3450 zł. 

Głównym celem zadania była popularyzacja harcerstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży  

z powiatu Nidzickiego. Zorganizowanie uroczystych obchodów 75- lecia harcerstwa w 

Nidzicy. 

Realizacje projektu przyniosła lokalnej społeczności korzyści związane z popularyzacją historii 

nidzickiego harcerstwa dzięki zorganizowaniu Gali Jubileuszowej oraz uświadomienie sobie 

przez odbiorców (100 osób), że harcerstwo jest niezwykle ważnym elementem kształtującym 

młodych ludzi.  

Realizator projektu: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska 

Hufiec Nidzica ZHP z siedzibą, ul. Kościuszki 4, 13-100 Nidzica  

 

 

Foto. Zdjęcia z realizacji projektu 

 

➢ Projekt 14 ,,Slow Life- skracamy dystans na wyjeździe” 

Dotacja:4500 zł, w tym Powiat Nidzicki  4300 zł.  

Głównym celem projektu było przybliżenie społeczności, która była odwiedzana podczas 

wyjazdów filozofii slow life, jej głównych założeń. W ramach projektu zakupiono akcesoria do 



realizacji projektu w tym m. in: leżanki, sztalugi, materiały papiernicze, gry interaktywne, mata 

edukacyjna, maty do ćwiczeń”. 

Projekt był realizowany na terenie Gminy Nidzica, wioski tematyczne- Kamionka, Łyna, 

Jabłonka- wioski i miasteczka Warmii i Mazur. Zorganizowano spotkanie integracyjne  

o tematyce Slow Life, dla 100 osób oraz kino plenerowe.  

Realizator projektu: Stowarzyszenie Pomyslove Podwórko z siedzibą ul. 1 Maja 9/2, 13-

100 Nidzica.  

  

Foto. Zdjęcia z realizacji projektu 

 

 

W ramach regrantingu całkowity koszt realizacji zadań wyniósł   55 000 zł , w tym Powiat 

Nidzicki – 29 500 zł (53,6 % całej kwoty), Nidzicki Fundusz Lokalny – 25 500 zł (46,4 % 

całej kwoty). 

Na stronie internetowej powiatu www.powiatnidzicki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej 

http://bip.powiatnidzicki.pl/ zamieszczony jest wykaz organizacji pozarządowych, a także 

wszelkie informacje dotyczące ogłaszanych konkursów, programu współpracy z organizacjami 

oraz konsultacji. Drogą mailową rozsyłano organizacjom informacje o możliwości 

pozyskiwania środków finansowych z rożnych źródeł zewnętrznych a także informacje 

dotyczące szkoleń i spotkań. 

Należy zaznaczyć, że organizacje pozarządowe wnoszą duży wkład w realizację 

poszczególnych zadań. Z jednej strony są to zaangażowanie i kreatywność, aktywność 

wolontariuszy i praca własna członków stowarzyszenia z drugiej zaś wymierne środki 

finansowe. Bardzo często organizacje pozyskują dzięki swoim staraniom wsparcie finansowe 

od sponsorów prywatnych. 

 

 
3. Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu nidzickiego w 2022 roku.  
 
W miesiącu październiku 2021 r. Zarząd Powiatu uchwałą nr 107/338/2021 ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 



prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2022 r.” polegający na prowadzeniu jednego punktu, 

w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie oraz edukacja prawna.  Konkurs dotyczył punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w następujących miejscowościach:  

1) Kozłowo - w siedzibie Urzędu Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo,   

2) Janowiec Kościelny - w siedzibie Urzędu Gminy, Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec 

Kościelny, 

3) Janowo - w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, ul. Przasnyska 60, 13-113 Janowo. 

Termin składania ofert upłynął z dniu 8 listopada 2021 r. Wpłynęło pięć ofert.  Umowę na 

realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego „mobilnego” punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

i edukacji prawnej na terenie Powiat Nidzickiego w 2022 r. zawarto w dniu 8 grudnia 2021 r. 

ze Stowarzyszeniem „Sursum Corda” z siedzibą w Nowym Sączu. 

 

 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna w 2021 roku.  

 

• Rejestracja. 

Rejestracja osób chcących skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacji 

prowadzona jest w dni robocze w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nidzicy, tj. od 

7.30 do 15.30. Rejestracji można dokonać dzwoniąc pod numer telefonu 575 136 077, istnieje 

także możliwość rejestracji on-line poprzez system udostępniony przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości. Rejestrację prowadzą pracownicy Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju  

i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.  

W 2021 r. na terenie powiatu funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  

i poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. Zlokalizowane one były:  

       a. w Nidzicy - stały punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłaszanych 

corocznie przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie, 

      b. w Kozłowie, Janowcu Kościelnym i Janowie – „mobilny” punkt prowadzony przez 

adwokatów i radców prawnych ze Stowarzyszenia Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.   

 

• Porady zdalne   

 

W okresie od 01.01.2021 r. do dnia 30.05.2021 r. ze względu na stan epidemii wywołanej 

wirusem Sars-Cov-2, porady prawne, w tym obywatelskie odbywały się zdalnie  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Z dniem 31.05.2021 r. 

przywrócono bezpośrednią obsługę klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Nidzickiego.   

Z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku skorzystało ogółem 617 osób, w tym  424 kobiety 

oraz 193 mężczyzn. 

      a) W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomocy prawnej udzielają 

           adwokaci lub radcowie prawni, w 2021 r. udzielono ogółem  453 porady.  

Przykładowa dziedzina prawa, z której  udzielono porad w ramach nieodpłatnej pomocy 

prawnej: 



- prawo rodzinne - 86, 

- sprawy z zakresu prawa pracy - 28, 

- sprawy z zakresu prawa cywilnego - 244, 

- sprawy z zakresu ubezpieczeń  społecznych, prawa do opieki zdrowotnej - 35, 

- sprawy z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego - 31, 

- sprawy z zakresu prawa karnego - 41, 

- inne - 14. 

      b) W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe udzielono ogółem 164 porady. 

Przykładowa dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa 

obywatelskiego: 

- prawo rodzinne - 35, 

- sprawy z zakresu prawa pracy - 19, 

- sprawy z zakresu prawa cywilnego - 88, 

- sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej – 14, 

- sprawy z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem praw podatkowych – 5, 

- sprawy z zakresu prawa karnego - 14, 

  - inne -  6. 

W roku 2021 na terenie powiatu nidzickiego nie udzielano mediacji.  

 

Edukacja prawna  

 

Wyłonione w konkursie Stowarzyszenie „Sursum Corda” z siedzibą w Nowym Sączu oprócz 

świadczenia nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich prowadziło również zadania  

z zakresu edukacji prawnej mieszkańców powiatu nidzickiego.  

W roku 2021:  

- wydano i rozkolportowano wśród instytucji pomocowych z terenu powiatu materiały 

edukacyjne – 1500 szt. ulotek o dostępie do edukacji prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz 40 szt. plakatów,  

- wszystkim szkołom podstawowym i ponadpodstawowym z terenu powiatu udostępniono 

interaktywną wideo-lekcję pn. „Z prawem za pan brat”, 

- wydano i rozkolportowano wśród bibliotek z terenu powiatu nidzickiego materiały 

edukacyjno-promocyjne w postaci zakładek do książek o dostępie do edukacji prawnej  

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 2000 szt. 

- opracowano profesjonalny spot  edukacyjno-promocyjny w formie animowanego filmiku, 

informujący o powszechnym dostępie do systemu porad prawnych, obywatelskich i mediacji,  

- opracowano 10 szt. e-plansz które zapoznały mieszkańców z działaniem systemu 

nieodpłatnych świadczeń,  

- udostępniono 3 animacyjne filmiki edukacyjne w obszarach tematycznych: mediacje, 

podstawowe prawa konsumenta, cyberprzemoc, 

- opracowano i zamieszczono na lokalnym portalu Nidzica Nasze Miasto dwie publikacje 

medialne pn. „Odwołanie darowizny” oraz „Oszustwa względem seniorów”,  

- opracowano, wydrukowano i przekazano do podmiotów znajdujących się na terenie powiatu 

Poradnik „Prawo rodzinne”,  



- opracowano wideoporadnik tematyczny,  

- opracowano reklamę geotargetową promocyjnego spotu wideo, 

- wydrukowano i opublikowano w Internecie na stronie www.pomocprawna.sc.org.pl cztery 

animowane slajdery edukacyjne z dźwiękiem,  

- prowadzono edukacyjny ogólnodostępny profil na portalu społecznościowych Facebook 

poświęcony zagadnieniom nieodpłatnych porad prawnych, porad obywatelskich i mediacji pod 

adresem www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda,  

- prowadzono spersonalizowaną stronę internetową www.pomocprawna.sc.org.pl oraz dwa 

kanały informacyjne (telefon i komunikator internetowy). 

Promocja zadania prowadzona była w Naszej Gazecie Nidzickiej, Radiu 7 oraz na stronie 

internetowej Powiatu Nidzickiego oraz każdej z gmin. 

  

4. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób 

wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na terenie miasta 

Nidzica. 

 

W miesiącu październiku 2021 r. Zarząd Powiatu uchwałą nr 108/339/2021 ogłosił otwarty 

konkurs ofert na realizację powyższego zadania publicznego. Ogłoszenia zostały zamieszczone 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego na tablicy 

ogłoszeń Starostwa i na tablicy i stronie internetowej Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy. 

Termin składania ofert upłynął 18 listopada 2021 r.   Wpłynęła jedna ofert Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy.  

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy na podstawie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz.U.2020r., poz.426 

z późn.zm.) realizowało w 2021 r. zadania publiczne z udziałem podmiotów sektora 

pozarządowego.  

a. Dom Pomocy Społecznej w Napiwodzie.  

Domu Pomocy Społecznej dla osób z niepełnosprawnych intelektualnie w Napiwodzie. 

Dom świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, dla osób 

niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.  

W 2021r. dotacja na funkcjonowanie Domu wynosiła – 632 202,00 zł. (dotacja 

Wojewody) oraz środki od Wojewody na walkę z Covid-19 w wysokości – 17 841,00 

zł. 

b. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy 

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy, ul. Młynarska 12, 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób 

wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. ŚDS jest placówką 

wsparcia dziennego dla 60 osób i 5 osób korzystających z miejsc całodobowych. 

Podstawowym zadaniem Domu jest rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności 

samoobsługowych i zaradności życiowej, trening umiejętności społecznych  

i interpersonalnych, terapia zajęciowa, służące utrzymaniu uczestników  

w dotychczasowym środowisku.  



w 2021 r. dotacja na funkcjonowanie Domu wynosiła –  1 545 896,75 zł. (dotacja 

Wojewody). 

 

c. Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza w Nidzicy 

Na prowadzenie placówki wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica Opiekuńczo – 

Wychowawcza w Nidzicy, ul. Krzywa 9, dla dzieci z terenu miasta Nidzica 

pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, obciążonych 

niepełnosprawnością członka rodziny oraz znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej. Celem placówki jest wspomaganie rozwoju dziecka, zapewnienie 

warunków do rozwoju jego osobowości i przygotowanie do życia w społeczeństwie, 

budowanie odpowiednich akceptowanych społecznie wzorców zachowań, 

eliminowanie stresów i napięć wyniesionych ze środowiska szkolnego i rodzinnego.  

W 2021 roku dotacja na funkcjonowanie Świetlicy wynosiła – 45 612,96 zł. (środki 

powiatu). 

d. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nidzicy, ul. Krzywa 9.  

Warsztaty prowadzone są dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mają na celu 

rozwój umiejętności społecznych i zawodowych, przygotowujących osoby do pracy na 

otwartym i chronionym rynku pracy, rozwój ich zainteresowań, naukę samodzielności 

i integracji społecznej.   2021 r. dotacja na funkcjonowanie WTZ wynosiła 

132 587,00zł.  

 

 

V. Pozostałe formy współpracy z NGO. 

 

 Zgodnie z Programem współpracy Powiat Nidzickiego, oprócz współfinansowania 

projektów realizowanych przez III sektor, wspierał również organizacje w pozafinansowych 

formach współpracy, tj.: 

1) informowanie o aktualnościach dotyczących działania trzeciego sektora; 

2) publikowanie na stronie internetowej Starostwa informacji o otwartych konkursach ofert 

ogłaszanych przez inne instytucje państwowe; 

3) zamieszczanie na stronie internetowej informacji o aktualnych programach  

i konkursach grantowych adresowanych m.in. do organizacji pozarządowych; 

4) zapraszanie organizacji do udziału w powiatowych imprezach plenerowych, gdzie mogły 

promować swoją działalność; 

5) udział w imprezach sportowych i turystycznych, kulturalnych organizowanych przez 

stowarzyszenia, oraz przekazywanie upominków, materiałów promocyjnych, pucharów  

i medali uczestnikom. 

Informacje merytoryczne organizacje pozarządowe mogą uzyskać w Wydziale Oświaty, 

Promocji, Rozwoju Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.  

 

 

 

 



VI. Podsumowanie 

 

W 2021 roku Powiat Nidzicki współpracował z organizacjami pozarządowymi na wielu 

płaszczyznach związanych z rozwojem i wspieraniem działań na rzecz rożnych grup 

społecznych - zlecano realizację zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje III sektora 

znając lepiej potrzeby lokalnej społeczności mogą realizować je skuteczniej  

i efektywniej. 

          Współpraca z organizacjami pozarządowymi 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 z innych programów krajowych. 

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła: 

 Jolanta Tymińska  

Kierownik Wydziału Oświaty Promocji,  

Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego  

Starostwo Powiatowe w Nidzicy 

 

 

  

 

 

 

 


