
1. WSTĘP 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz uchwały 

nr XXXVIII/266/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 listopada 2013 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy powiatu nowodworskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 - 

2016, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązany 

przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni.  

Niniejsze sprawozdanie powstało na podstawie informacji przekazanych przez 

wydziały Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu i stanowi wypełnienie 

delegacji ustawowej wynikającej z art. 5a ust. 3 ww. ustawy. Sprawozdanie zostanie 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie za rok 2015 

z realizacji programu współpracy powiatu nowodworskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

http://www.bip.nowodworski.pl/plik,5825,uchwala-nr-xxxviii-266-2013-z-dn-21-11-2013r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,5825,uchwala-nr-xxxviii-266-2013-z-dn-21-11-2013r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,5825,uchwala-nr-xxxviii-266-2013-z-dn-21-11-2013r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,5825,uchwala-nr-xxxviii-266-2013-z-dn-21-11-2013r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,5825,uchwala-nr-xxxviii-266-2013-z-dn-21-11-2013r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o.pdf
http://www.bip.nowodworski.pl/plik,5825,uchwala-nr-xxxviii-266-2013-z-dn-21-11-2013r-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003r-o.pdf


 

 
 

2 2.  DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. 

 

Zgodnie z zapisami Programu współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 - 2016, współpraca 

samorządu z podmiotami pozarządowymi przyjmowała dwojaką formę: finansową 

oraz pozafinansową.  

 

2.1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

W roku 2015 w ramach współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi, 

powiat przeznaczył łączną kwotę 1 505 444,59 zł, z czego ze środków własnych 

615 264,27  zł, ze środków PFRON i innych źródeł 890 180,32 zł, w tym na:  

 

1) Zlecenie realizacji zadania publicznego prowadzenia 2 placówek opiekuńczo 

– wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci z terenu powiatu 

nowodworskiego. Na podstawie stosownych umów zawartych z Europejską 

Fundacją na rzecz Osób Potrzebujących EFOP, będącą podmiotem 

prowadzącym w/w placówkę, przekazano na ten cel kwotę 509 741,88 zł; 

 

2) Dofinansowanie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej; w 90 % WTZ 

finansowane były ze środków PFRON oraz 10 % ze środków własnych 

powiatu nowodworskiego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych. Kwota przekazana przez powiat na prowadzenie obu 

warsztatów to 90 420,00 zł; 

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom 

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej 

i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do 



 

 
 

3 podjęcia zatrudnienia. Obecnie na terenie powiatu nowodworskiego prowadzone są 

dwie tego typu placówki, przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie oraz Stowarzyszenie Wsparcia 

Społecznego JAN-POL w Siennicy. 

3) Zadanie publiczne „Z nami bezpieczniej” poprawa bezpieczeństwa i 

świadomości dzieci i młodzieży na obszarach wodnych powiatu 

nowodworskiego poprzez naukę zachowań podczas udzielania pierwszej 

pomocy. Zadanie zrealizowała Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne 

w ramach przyznanej dotacji w kwocie 8 728,00 zł. Obejmowało ono spotkania 

z dziećmi i młodzieżą w szkołach na terenie powiatu oraz zajęcia na basenie w 

Nowym Dworze Mazowieckim, podczas których uczniowie poznali podstawy 

udzielania pierwszej pomocy oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące 

podczas przebywania nad wodą; 

 

4) Współorganizację uroczystości 135-lecia OSP w Nowym Dworze 

Mazowieckim, 30-lecia nowodworskiego WOPR oraz 50-lecia PSP, w ramach 

projektu Powiat Nowodworski Stolica Kultury Mazowsza 2015. Środki 

przekazane na realizację wydarzenia to 2 000,00 zł z dotacji Samorządu 

Województwa Mazowieckiego oraz 500,00 zł z budżetu powiatu. W ramach 

współpracy z jednostkami OSP z terenu powiatu wydano jubileuszową 

publikację „Strażacy ziemi nowodworskiej”, której część sfinansowano z 

budżetu powiatu 5040,00 zł; 

 

5) Współorganizację Festiwalu Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera” 

w Leoncinie z Fundacją Shalom, w ramach projektu Powiat Nowodworski 

Stolica Kultury Mazowsza 2015. Środki przekazane na realizację wydarzenia 

to 3 000,00 zł z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

 



 

 
 

4 Wsparcie finansowe uroczystości, wydarzeń społeczno – kulturalnych. 

W roku 2015 powiat wielokrotnie angażował się w wydarzenia o charakterze 

społecznym, kulturalnym i sportowym z udziałem podmiotów pozarządowych. 

Udzielona forma i wysokość wsparcia wynikała z wniosków organizacji 

pozarządowych oraz możliwości finansowych i organizacyjnych powiatu. Łączna 

wartość środków przeznaczonych na tego typu współpracę w roku ubiegłym  

to 11 414,39 zł.  

Działania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób 

niepełnosprawnych.  

Działania w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych 

oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej tych osób realizowane były ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

O dofinansowanie zadań, których realizacja była zaplanowana w 2015 r., złożonych 

zostało 7 wniosków na łączną kwotę 90 465,00 zł. Dofinansowaniem ze środków 

PFRON objęto wszystkie złożone wnioski a suma wypłaconych środków wyniosła 

63 400,32 zł.  

Środki te zostały wypłacone przez samorząd powiatowy na organizację niżej 

wymienionych spotkań, wyjazdów oraz wycieczek: 

Lp. 
Organizacja 

pozarządowa 

Termin 

realizacji 

zadania 

Miejsca 

realizacji 

zadania 

Całkowity 

koszt 

realizacji 

zadania 

Kwota 

przyznana 
Osiągnięte rezultaty 

1. 

Stowarzyszenie 

Grupy Rodzin z 

Dziećmi 

Niepełnosprawnymi 

06.06.2015 r.. 

Park Edukacji 

i Rozrywki 

Mościska /k 

Woli Życkiej 

2.800,00  zł 1 680,00 zł 

Możliwość wyjazdu i poznania 

nowego ciekawego miejsca 

pozwoliło na integrację jak 

również aktywny wypoczynek. 

2. 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Diabetyków 

21.05.2015 r. 

29.05.2015 r. 

Krynica 

Morska 
21 193,52 zł 7 875,00 zł 

pobyt diabetyków na wyjeździe 

połączonym z rehabilitacją 

pozwolił ogólną poprawę 

zdrowia psychicznego i 

kondycji fizycznej oraz 

pogłębiły profilaktykę 

cukrzycową. 

3. 

Nowodworskie 

Stowarzyszenie 

Amazonek 

27.06-06.07.2015 

r. 
Krynica Zdrój 47 260,00 zł 17 486,20 zł 

9 dniowy pobyt amazonek na 

wyjeździe połączonym z 

aktywna rehabilitacją pozwolił 

ogólną poprawę zdrowia 



 

 
 

5 
psychicznego i kondycji 

fizycznej. 

4. 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Mazowiecki Koło 

Terenowe 

23-30.08.2015 r. Sianożęty 37 518,43 zł 14 630,00 zł 

Osoby niewidome i 

niedowidzące nabyły i 

utrwaliły nabyte umiejętności 

poruszania się z białą laską w 

Nowym nieznanym terenie. 

Poznanie nowych ciekawych 

miejsc przyczyniło się do 

poprawy kondycji fizycznej i 

psychicznej uczestników. 

5. 

Polski Związek 

Emerytów Rencistów 

i Inwalidów 

16.10..2015 r. 
Nowy Dwór 

Mazowiecki 
12.600,00 zł 6.048,00 zł 

Osoby niepełnosprawne 

poprzez możliwość wspólnego 

świętowania miały możliwość 

poprawy ogólnego stanu 

psychiczno fizycznego. 

6. 

Polski Związek 

Emerytów Rencistów 

i Inwalidów 

23.04.2015 r. 
Nowy Dwór 

Mazowiecki 
12 600,00 zł 6 048,00 zł 

Osoby niepełnosprawne 

poprzez możliwość wspólnego 

świętowania miały możliwość 

poprawy ogólnego stanu 

psychiczno fizycznego. 

7. 
P.P.H.U ZPCh                                

JAN- POL 
12- 14.06.2015 r. 

Wyjazd 

szlakiem 

Piastów 

20 200,00 zł 9 696,00 zł 

Poznanie nowych ciekawych 

miejsc pozwoliło na integrację 

jak również aktywny 

wypoczynek. 

 

Zlecania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

 

W 2015 r. nie został ogłoszony konkurs na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wpłynęło jednak 6 ofert na 

realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty dotyczyły m.in. 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizacji i prowadzenia szkoleń dla 

członków rodzin osób niepełnosprawnych, prowadzenia poradnictwa 

psychologicznego, oraz udzielania informacji na temat przysługujących uprawnień, 

usług, jak również prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób 

z autyzmem. Dofinansowaniem ze środków PFRON objęto 4 złożone wnioski a suma 

wypłaconych środków wyniosła 8 000,00 zł.  

 



 

 
 

6 
Lp. Organizacja pozarządowa Tytuł zadania Termin 

Całkowity 

koszt realizacji 

zadania 

Kwota 

przyznana 

Osiągnięte 

rezultaty 

1. 

Fundacja Pomocy 

Dotkniętym Autyzmem 

OTWORZYĆ AUTYZM 

w NDM 

„Autyzm w moim 

domu – czyli jak być 

szczęśliwym 

rodzicem dziecka z 

autyzmem” r. 

15 kwietnia- 

30 maja 2015 

r. 

3 300,00 zł 

 

2 500,00 zł 

 

Głównym 

rezultatem jest 

wzmocnienie 

kompetencji oraz 

postaw rodziców 

wychowujących 

dzieci z autyzmem 

i zespołem 

Aspergera. 

2. 

Fundacja Pomocy 

Dotkniętym Autyzmem 

OTWORZYĆ AUTYZM 

w NDM 

„Wprowadzenie do 

autyzmu – 

charakterystyce, 

objawy i przyczyny 

zaburzeń 

rozwojowych ze 

spektrum autyzmu 

u dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

Funkcjonowanie 

osoby z autyzmem i 

jej najbliższego 

otoczenia” r. 

24 września – 

31 

października 

2015 r. 

1 575,30 zł 500,00 zł 

Zorganizowane 

szkolenie przez 

Fundację pozwoliło 

poszerzyć wiedzę i 

wzmocnić 

kompetencje 

przedstawicieli 

różnych środowisk 

zawodowych 

powiatu 

nowodworskiego 

(pedagodzy 

szkolni, 

pielęgniarki itp.), 

oraz oszacowanie 

potrzeb w zakresie 

Szkoleń. 

3. 
Stowarzyszenie Przyjazna 

Wspólnota 

„Bal w 

zaczarowanym 

ogrodzie” 

05.06 czerwca 

2015 r. 
3 550,00 zł 2 000,00 zł 

45 osób w tym 15 

dzieci z 

niepełnosprawnośc

ią wzięło udział w 

balu, który dał im 

poczucie akceptacji 

przez środowisko 

lokalne, oraz 

pozwolił im wraz z 

opiekunami miło 

spędzić czas. 

4. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Koło Dzieci i 

Młodzieży 

Niepełnosprawnych 

Ruchowo 

„Lubelszczyzna – 

sielsko i zielono, 

wyrażona w 

rękodziele” 

 

10czerwiec 

05wrzesnia 

2015 r. 

8 572,00 zł 3 000,00 zł 

30osób 

niepełnosprawnych 

podczas wspólnego 

spędzonego czasu 

miało możliwość 

poszerzenia swojej 

wiedzy oraz 

poznania technik 

wypieku chleba tj. 

wyrób połączony z 

degustacją , oraz 

opiekunowie 

niepełnosprawnych 

mieli czas aby 

wymienić między 

sobą 

doświadczenia i 

nowe metody. 

RAZEM 8 000,00 zł 

 

 



 

 
 

7 Poniższe zestawienie uwzględnia wartość środków przeznaczonych na współpracę 

powiatu z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 z uwzględnieniem źródła 

finansowania. 

 

      Źródło finansowania 

  powiat  PFRON/inne łącznie 

1) pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób; 

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

zlecenie realizacji zadania publicznego 

prowadzenia 2 placówek opiekuńczo – 

wychowawczych typu rodzinnego – EFOP 

509 741,88    0,00    509 741,88    

dofinansowanie działania Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze 

Mazowieckim i Starych Pieścirogach - 

Zarząd Mazowieckiego Oddziału 

Wojewódzkiego TPD w Warszawie oraz 

JAN-POL 

90 420,00    813 780,00 904 200,00 

3) wsparcie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa i świadomości dzieci i młodzieży na obszarach 

wodnych powiatu nowodworskiego  

zlecenie zadania w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa i świadomości dzieci i 

młodzieży na obszarach wodnych powiatu 

nowodworskiego. Nauka udzielania 

pierwszej pomocy. 

8 728,00 0,00 8 728,00 

4) rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych 

podmiotom pozarządowym 

0,00    8 000,00    8 000,00    

działania z zakresu sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki dla osób 

niepełnosprawnych                                           

0,00    63 400,32    63 400,32    

5) wsparcie uroczystości, wydarzeń społeczno – kulturalnych 

XXIII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 

etap powiatowy 

850,34 0,00 850,34 

Turniej Drużyn Amatorskich, Żbik 

Nasielsk 
329,95 0,00 329,95 



 

 
 

8 
IX Porcja Romskich Obyczajów Muzyki  

i Ewentualnie Natury „PROMIEŃ” - 

Stowarzyszenie przyjaciół osób 

niepełnosprawnych "PROMIEŃ" 

1 238,54 0,00 1 238,54 

Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa 

Singera” – Leoncin – Fundacja Shalom 

 

0,00 3 000,00 3 000,00 

Obchody 135-lecia OSP NDM, 30-lecie 

nowodworskiego WOPR, 50-lecie ZSP - 

Ochotnicza Straż Pożarowa Nowy Dwór 

Mazowiecki, WOPR Nowy Dwór 

Mazowiecki 

500,00 2 000,00 2 500,00 

Nowodworskie Dni Honorowego 

Krwiodawstwa –PCK 
912,40 0,00 912,40 

Autyzm wśród nas – kwiecień miesiącem 

wiedzy o autyzmie – Fundacja pomocy 

dotkniętym Autyzmem „Otworzyć 

Autyzm” 

286,71 0,00 286,71 

Działania promujące ideę honorowego 

krwiodawstwa na terenie powiatu 

nowodworskiego - Legion Klub HDK, 

druk ulotek informacyjnych 

300,00 0,00 300,00 

"Biegnij ze świętym" MKS Victoria 

Nasielsk 
471,86 0,00 471,86 

Zawody o Puchar Polski w wyciskaniu 

sztangi leżąc – MKS Power 2005 
585,60 0,00 585,60 

I Miękoszyńskie Pożegnanie Lata – 

mieszkańcy 
298,99 0,00 298,99 

Zawody Sportowe Pożarniczych Jednostek 

OSP 
600,00 0,00 600,00 

Łącznie 615 264,27 zł 890 180,32 zł 1 505 444,59 zł 

 

2.2 WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

 

Zgodnie z założeniami Programu współpracy powiatu nowodworskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy  z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2016, 

oprócz finansowego wsparcia zadań publicznych realizowanych przez podmioty 



 

 
 

9 pozarządowe, powiat oraz jego jednostki organizacyjne podejmowały w 2015 r. 

współpracę pozafinansową. 

 

Mapa aktywności podmiotów pozarządowych. 

W roku 2015 kontynuowano działania w zakresie aktualizowania informacji na temat 

podmiotów pozarządowych działających na terenie powiatu nowodworskiego. 

Kwestię tą sformalizowało zarządzenie Nr 36/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 

27 sierpnia 2013 r. w sprawie opracowania „Mapy aktywności organizacji pozarządowych 

działających na terenie powiatu nowodworskiego”, procedury jej aktualizowania, uzupełniania 

oraz wykorzystania. Mapa aktywności prowadzona jest w wersji elektronicznej i 

publikowana na stronie internetowej powiatu www.nowodworski.pl. Każda 

organizacja może w dowolnym czasie dokonać aktualizacji danych zamieszczonych w 

wykazie poprzez uzupełnienie formularza zamieszczonego w zakładce „ngo” i 

przesłanie do urzędu Starostwa.  

 

1% dla organizacji pożytku publicznego z powiatu nowodworskiego. 

Starostwo kolejny rok z rzędu wspiera akcję 1% podatku, adresowaną do 

mieszkańców powiatu nowodworskiego płacących podatek dochodowy od osób 

fizycznych. Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu, na które można 

przekazywać 1% podatku jest zamieszczony i każdego roku aktualizowany, na stronie 

internetowej powiatu www.nowodworski.pl. 

 

Zakładka NGO dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej powiatu. 

Na stronie internetowej powiatu publikowane były informacje dotyczące działalności 

organizacji pozarządowych i współorganizowanych wydarzeń społeczno – 

kulturalnych. Zamieszczane były ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na 

realizację zadań publicznych, ich rozstrzygnięciu, a także obowiązujące druki 

i formularze. Organizacje mają też możliwość przesyłania do Starostwa informacji na 

http://www.nowodworski.pl/
http://www.nowodworski.pl/


 

 
 

10 temat podejmowanych działań, które zamieszczane są w wydzielonej zakładce 

na www.nowodworski.pl.  

 

Współorganizowanie wydarzeń. 

Powiat wielokrotnie przystępował do współorganizowania lokalnych wydarzeń 

o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym, udzielając się min. w zakresie 

przekazania materiałów promocyjnych, statuetek, medali, pucharów, trofeów, 

słodyczy czy też obejmowania wydarzeń patronatem starosty nowodworskiego. 

Przedstawiciele powiatu uczestniczyli w spotkaniach oraz uroczystościach 

organizowanych przez lokalne podmioty pozarządowe, angażowali też organizacje w 

celu promowania wydarzeń zainicjowanych przez Starostwo. Informacje na temat 

planowanych działań zamieszczane były na stronie internetowej 

www.nowodworski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.  

Wśród wspólnych działań na uwagę zasługują: 

- zorganizowanie Spotkania Świątecznego dla mieszkańców powiatu w grudniu 

2015 r. pod Urzędem Starostwa, w które zaangażowano kilkunastoosobową 

grupę druhów OSP RW, 

- szkolenie dla pracowników Urzędu Starostwa z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przeprowadzone przez druhów OSP RW, 

- zorganizowanie spotkań z młodzieżą w przedmiocie profilaktyki nowotworów 

szyjki macicy i piersi, podczas których warsztaty poprowadzili specjaliści z 

Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy dot. 

profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów. 

 

Honorowy patronat Starosty Nowodworskiego 

W 2015 r. starosta nowodworski objął patronatem 23 przedsięwzięcia organizowane 

lub współorganizowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu 

nowodworskiego, były to: 

http://www.nowodworski.pl/
http://www.nowodworski.pl/
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Lp. nazwa imprezy podmiot zakres współpracy 

1 
„Zakroczymskie 

Kolędowanie 

Maria Flis, Kościół Ojców 

Kapucynów 

dofinansowanie wydruku plakatów 

promocyjnych w dużym formacie 

2 
„Gala Wolontariatu 

2015” 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nasielsku 

ufundowanie okolicznościowych statuetek 

dla wolontariuszy 

3 
„Młodzi kontra 

używki” 
Zespół Szkół w Głusku ufundowanie nagród dla zwycięzców 

4 

Powiatowy konkurs 

wiedzy o krajach 

niemieckojęzycznych 

„Landeskunde – Kein 

Problem” 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. 

Jana Pawła II w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

materiały promocyjne za I miejsce w 

konkursie 

5 „Młody Idol” 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. 

Jana Pawła II w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

materiały promocyjne za I miejsce w 

konkursie 

6 

Międzyszkolny 

Konkurs Języka 

Angielskiego – XI 

edycja 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. 

Jana Pawła II w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

materiały promocyjne za I miejsce w 

konkursie 

7 
Turniej Drużyn 

Amatorskich 
Żbik Nasielsk zakup pucharów dla zwycięzców  

8 

Obchody 135-lecia OSP 

NDM, 30-lecie 

nowodworskiego 

WOPR, 50-lecie ZSP 

Ochotnicza Straż Pożarowa 

Nowy Dwór Mazowiecki                        

i WOPR 

współorganizacja wydarzenia w ramach 

Stolicy Kultury Mazowsza  

9 
Powiatowy Konkurs 

Języka Angielskiego 

Liceum Ogólnokształcące im. 

Wojska Polskiego w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

zakup książek tematycznych dla zwycięzców  

10 

Nowodworskie Dni 

Honorowego 

Krwiodawstwa 

PCK Zarząd Rejonowy w 

Nowym Dworze Mazowieckim 
zakup figurek odlewanych  

11 

XXIII Mistrzostwa 

Pierwszej Pomocy PCK 

Eliminacje Rejonowe 

(powiatowe) 

PCK Zarząd Rejonowy w 

Nowym Dworze Mazowieckim 

zakup pucharów i apteczek dla zwycięskich 

drużyn  

12 

Autyzm wśród nas – 

kwiecień miesiącem 

wiedzy o autyzmie 

Fundacja Pomocy Dotkniętym 

Autyzmem 

OTWORZYĆ AUTYZM 

Zakup nagród w konkursie - książki i gry w 

kwocie  

13 

IX Porcja Romskich 

Obyczajów i 

Ewentualnie Natury 

"PROMIEŃ 2015" 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana 

Pawła II w Nasielsku 

ufundowanie 24 statuetek z tabliczkami 

grawerowanymi dla występujących zespołów  



 

 
 

12 
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych PROMIEŃ 

14 "Biegnij ze świętym" MKS Victoria Nasielsk ufundowanie nagród rzeczowych za kwotę  

15 

Puchar Polski w 

Wyciskaniu Sztangi 

Leżąc 

Klub MKS Power 2005 zakup pucharów  

16 
Parafialny Piknik 

Rodzinny 

Parafia Rzymskokatolicka Św. 

Maksymiliana Kolbego 
materiały promocyjne powiatu 

17 

Mistrzostwa Nordic 

Walking w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

Fundacja Marciniak „Uwolnij 

Siebie” 
objęcie patronatu honorowego 

18 

Ogólnopolskie i 

Regionalne Zawody 

Jeździeckie w 

Ujeżdżeniu oraz 

eliminacje do 

Mistrzostw Polski i 

Świata Młodych Koni w 

Ujeżdżeniu 

Sportowy Klub Jeździecki 

BAJARDO 
objęcie patronatu honorowego 

19 

Odsłonięcie Pomnika 

TON i obchody 110-

lecia Związku 

Nauczycielstwa 

Polskiego 

Zarząd Oddziału Powiatowego 

ZNP w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

objęcie patronatu honorowego 

20 
I Miękoszyńskie 

Pożegnanie Lata 2015 
mieszkańcy Miękoszyna 

zakup aparatu cyfrowego oraz gadżetów 

powiatowych 

21 

Koncert Szlachetnej 

Paczki w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

„I Ty zostań w tym roku 

Świętym Mikołajem – 

zostań Darczyńcą” 

Stowarzyszenie WIOSNA objęcie patronatu honorowego 

22 
Akademia 

Przedsiębiorcy 

Firma Bridge w imieniu Banku 

Zachodniego WBK oraz 

Funduszu Poręczeń 

Kredytowych POLFUND 

objęcie patronatu honorowego 

23 

Zawody w Sportach 

Pożarniczych Jednostek 

OSP 

Komenda Powiatowa PSP w 

Nowym Dworze Mazowieckim 
współorganizacja – 600,00 zł 
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Wsparcie merytoryczne. 

Kilkukrotnie udzielano wsparcia merytorycznego zarówno podczas rozmów 

telefonicznych jak i spotkań indywidualnych min. w zakresie sposobu rejestracji, 

tworzenia statutu, zasad funkcjonowania i sposobów pozyskiwania środków na 

działalność podmiotów pozarządowych.  

 

Zespoły o charakterze opiniodawczo – doradczym. 

 

Zgodnie z art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721 ze zm.) na terenie powiatu działa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych – podmiot opiniodawczo – doradczy, w której skład wchodzą 

min. przedstawiciele organizacji pozarządowych.  

Rada współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w powiecie nowodworskim. Ponadto Rada inspiruje 

przedsięwzięcia zmierzające do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, realizacji ich praw, opiniuje projekty uchwał i programów 

przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Wolontariat. 

 

Od 01 lipca 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Mazowieckim  działa Powiatowe Centrum Wolontariatu w związku z realizacją 

projektu pn "Czas na aktywność" współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Celem głównym wolontariatu jest 

rozszerzenie oferty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poprzez wsparcie 



 

 
 

14 klientów pomocą wolontariuszy.  Przez cały 2015 rok tutejsze Centrum poszukiwało 

na terenie powiatu wolontariuszy, którzy chcieliby wesprzeć rodziny zastępcze 

i dzieci objęte pieczą zastępczą. Informacja o poszukiwaniu wolontariuszy była 

umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie 

Centrum.   

Do koordynatora Powiatowego Centrum Wolontariatu w dziale osób 

niepełnosprawnych zwróciły się 2 osoby chętne do wykonywania zadań z tego 

zakresu. Finalnie podpisano 1 porozumienie na świadczenie wolontarystyczne.  

Wolontariusz pracował z 1 rodzina zastępczą.  

W ramach działań wolontarystycznych na uwagę zasługuje grupa młodzieży 

z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim. Działania, jakie 

podejmują ujęte zostały w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 

 

Inne praktyki. 

 

W roku 2015 pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim 

po raz pierwszy zjednoczyli się wokół idei pomocy osobom potrzebującym, angażując 

się w stworzenie wspólnej paczki w ramach akcji ”Szlachetna Paczka” organizowanej 

przez Stowarzyszenie WIOSNA. W ramach działania zebrano środki finansowe w 

kwocie ok. 1 850 zł, które przeznaczono na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla 

jednej z rodzin objętych programem. W działanie zaangażowano również jedną z 

lokalnych firm, która uzupełniła paczkę Starostwa. 

 

W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych, od kilku lat Starostwo 

Powiatowe w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych 

„PROMIEŃ” oraz Domem Pomocy Społecznej w Nasielsku, korzysta z kartek 

okolicznościowych wykonywanych przez podopiecznych DPS. Jest to nie tylko forma 



 

 
 

15 współpracy z podmiotem pozarządowym ale również docenienie twórczości osób 

niepełnosprawnych i radość dla autorów prac.  

Współpraca jednostek organizacyjnych z podmiotami pozarządowymi. 

Na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych jednostek organizacyjnych 

powiatu nowodworskiego, ustalono, że jednostki te coraz częściej realizują swoje 

działania przy udziale organizacji bądź wspierają podmioty pozarządowe w realizacji 

ich założeń statutowych. Poniżej przykłady współdziałania. 
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Jednostka organizacyjna Zakres współpracy 

Zespół Szkół Zawodowych  

Nr 1 

ul. Górska 39 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

 

- udział wolontariuszy w XXIV finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy; 

- współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem – organizowanie zbiórek 

artykułów spożywczych, odzieży i artykułów szkolnych. Wsparcie w 

przekazywaniu pomocy materialnej najuboższym uczniom szkoły, udział 

w konkursach PCK, 

- współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 

- współpraca z Towarzystwem „Nasz Dom” przy akcji „Góra Grosza”, 

- współuczestnictwo w projekcie organizowanym przez  Centrum Edukacji 

Obywatelskiej (CEO) Patrz i zmieniaj, 

- współpraca z Mazowieckim OHP – przeprowadzenie w klasach 

maturalnych badania metodą Kwestionariusza Zainteresowań 

Zawodowych, 

- współpraca z Helsińską Fundacją Praw Człowieka – wykorzystanie na 

zajęciach materiałów otrzymanych na spotkaniach z przedstawicielami 

fundacji, 

- działania na rzecz schroniska dla zwierząt Fundacji „Przyjaciele Braci 

Mniejszych” w Nowym Dworze Mazowieckim – zbiórka żywności, 

koców i kartonów, 

- przygotowanie Jasełek, dla podopiecznych Domu Opieki w Krubinie, 

- promocja współpracy na stronie internetowej ZSZ nr 1 oraz na funpagu. 

Liceum Ogólnokształcące im. 

Wojska Polskiego 

ul. Chemików 1 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

- współpraca Szkolnego Koła Wolontariatu z Polskim Związkiem 

Niewidomych przy organizacji imprez okolicznościowych tj. Dzień Białej 

Laski, Wigilia, Spotkanie Wielkanocne,  

- współpraca z Towarzystwem „Nasz Dom” przy akcji „Góra Grosza”; 

- świąteczna Zbiórka Żywności w sklepie LIDL, 

- współpraca z UNICEF – propagowanie misji UNICEF i zbiórka pieniężna 

z przeznaczeniem na szczepienia dla dzieci z Afryki., 

- udział w WOŚP, 

- organizacja zbiórki pieniędzy dla ofiar trzęsienia ziemi w Neapolu w 

ramach współpracy z PAH „Zamiast kwiatka na zakończenie roku 

szkolnego. 

Dom Pomocy Społecznej 

 im. Jana Pawła II  

w Nasielsku 

ul. Tadeusza Kościuszki 25, 

05-190 Nasielsk 

- współorganizacja ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych 

„PROMIEŃ” podczas IX Festiwalu  „PROMIEŃ” – Przegląd Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych „Gdzie Ty jesteś Cyganeczko”, 

- udział mieszkańców DPS w spotkaniach dotyczących Strategii Senioralnej 

Miasta – Nasielszczanie 60+ w ramach współpracy z Fundacją „Bądźmy 

razem” oraz Stowarzyszeniem „Nadzieja”, 

- udział podopiecznych DPS w Nasielsku w inauguracji i zakończeniu roku 

akademickiego Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

- współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 

„Promień” w ramach zadania publicznego „Pomóżmy sobie - warsztaty 

samodzielności dla osób niepełnosprawnych” z udziałem 15 –u mieszkańców 

DPS.   
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Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

im. Gen. Władysława 

Sikorskiego 

ul. Ogrodnicza 6 

05-180 Pomiechówek 

 

Współpraca z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w 

Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie: 

- propagowania działalności prozdrowotnej poprzez udział uczniów klas 

trzecich w szkolnych eliminacjach Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji 

Zdrowego stylu życia PCK w listopadzie i grudniu 2015 r., 

- propagowania wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy poprzez udział uczniów klas pierwszych w etapie rejonowym 

XXIII Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, 

Współpraca z: 

- Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości z Pułtuska, Płońska i 

Nowego Dworu Mazowieckiego - przygotowanie zawodowe młodych 

pracowników, 

- Parafialnym Kołem Akcji Katolickiej w Pomiechowie - przygotowanie 

stoiska na parafialno-samorządowych dożynkach, udział w obchodach 

świąt i rocznic, 

- Klubem Sportowy Wkra - udostępnianie infrastruktury sportowej, 

- Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie –

udostępnianie pomieszczeń i środków technicznych przy organizowaniu 

spotkań i szkoleń, 

- Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i 

Ty” – wsparcie materialne poprzez sprzedaż kalendarzyków, 

- Towarzystwem Nasz Dom - przeprowadzenie akcji „Góra Grosza”, 

- Kołem Caritas działającym przy Parafii p. w. Św. Maksymiliana Kolbe w 

ramach zbiórki odzieży dla osób potrzebujących.  

Zespół Placówek 

Edukacyjnych 

ul. Mazowiecka 10 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

Szkoła podejmuje współpracę w formie pozafinansowej poprzez 

współorganizowanie działań o charakterze kulturalnym, sportowym oraz 

obchodów świąt i rocznic z organizacjami: 

- Polski Związek Niewidomych – Koło w Nowym Dworze Mazowieckim, 

- Zakład Opiekuńczo- Leczniczy „Dom Rodzinny w Nowym Dworze 

Mazowieckim,  

- Fundacja Pomocy Dotkniętym Autyzmem „Otworzyć Autyzm”, 

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym 

Dworze Mazowieckim, 

- Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Nowym Dworze Mazowieckim, 

- Związek Oficerów Rezerwy RP Zarząd Główny w Warszawie. 

Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna 

ul. Bohaterów Modlina 40 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

Poradnia w ramach współpracy z Fundacją „Otworzyć Autyzm” 

zorganizowała konsultacje psychologiczne dla rodziców podczas Światowego 

Dnia Świadomości Autyzmu. Ponadto wspiera organizację poprzez 

rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących działalności.  

Powiatowy Urząd Pracy 

ul. J. Słowackiego 6 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki  

W ramach Programu Aktywizacja i Integracja PUP zlecił zadanie w zakresie 

INTEGRACJI „MANZANA” Fundacji Rozwoju Umiejętności 

Psychospołecznych. Zadanie realizowane było w okresie 1.07.2015 – 31.08.2015 

na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, Czosnowa i Zakroczymia. 

Adresatami zadania było 30 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej. Koszt przedsięwzięcia w wysokości 25 470 zł. został 

sfinansowany z Funduszu Pracy. 
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Współpraca z Fundacją Kids Story w ramach umowy na zorganizowanie stażu 

przez Fundację. Adresatami były 2 osoby a łączny koszt przedsięwzięcia w 

kwocie 11 529 zł został pokryty ze środków Funduszu Pracy i PO WER (EFS). 

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Niezależnych Podatników KONTRA  w 

ramach umowy na zorganizowanie stażu dla jednej osoby. Koszt działania w 

kwocie 7 686 zł został pokryty ze środków Funduszu Pracy. Z tym samym 

podmiotem współpracowano w zakresie dofinansowania wynagrodzenia dla 

bezrobotnego w wieku 50+. Koszt 10 500 zł pokryto z Funduszu Pracy.  

Zespół Szkół Zawodowych  

w Nasielsku 

ul. Lipowa 10 

05-190 Nasielsk 

W ramach zadań jednostki, podejmowano współpracę z następującymi 

podmiotami: 

- ARS ( udział uczniów w programie edukacyjnym „ARS, czy li jak 

dbać o miłość”); 

- Parafia w Starych Pieścirogach (wynajem Sali gimnastycznej w celu 

przeprowadzenia zawodów sportowych dla ministrantów z terenu 

gm. Nasielsk); 

- Caritas Płock oraz Fundacja Go Silver (zbiórka żywności); 

- Uniwersytet SWPS w Warszawie ( udział młodzieży w warsztatach 

„Strefa Młodzieży”; 

- Polskie Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych o/Ciechanów 

(udział uczniów w Regionalnym konkursie piosenki turystycznej 

Ciechanów). 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących  

w Nasielsku 

ul. Starzyńskiego 10 

05-190 Nasielsk 

W ramach zadań jednostki, podejmowano współpracę z następującymi 

podmiotami: 

- Stowarzyszenie Europa i My (współpraca mająca na celu 

propagowanie przynależności Polski do UE), 

- Polski Czerwony Krzyż- udział młodzieży i nauczycieli w akcjach 

oddawania krwi, udział w konkursach propagujących zdrowy styl 

życia, udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy 

PCK , 

- Caritas Polska-oddział w Nasielsku- wolontariat na rzecz ludzi 

niepełnosprawnych, udział młodzieży w akcjach takich jak 

Szlachetna Paczka itp.),  

- Parafia Rzymsko-Katolicka w Nasielsku i w Nunie ( współpraca 

polegająca na przygotowywaniu i prezentowaniu części 

artystycznych związanych z uroczystościami kościelnymi), 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Nasielsku i Nunie (propagowanie idei i 

postawy społecznej w lokalnym środowisku, pomoc straży w 

obstawianiu ważnych imprez szkolnych min. Piknik Rodzinny), 

- Fundacja "Bądźmy Razem" ( wspieranie aktywności seniorów, 

udostępnienie sali do ćwiczeń fizycznych),  

- Fundacja im. Roberta Schumana( propagowanie idei wolontariatu 

międzynarodowego, przyjmowanie młodzieży z różnych krajów UE 

i sprzymierzonych, doskonalenie komunikacji w języku angielskim), 

- Klub Sportowy "Żbik" Nasielsk (propagowanie wśród młodzieży 

aktywności fizycznej, uczestnictwo młodzieży w różnego rodzaju 

sekcjach sportowych).  



 

 
 

19 3. PODSUMOWANIE 

 

Sprawozdanie powstało na podstawie informacji cząstkowych przygotowanych 

przez poszczególne wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu. 

Podsumowując współpracę w 2015 r. odniesiono się do form podejmowanej 

współpracy, prezentacji poszczególnych działań oraz środków finansowych, jakie na 

ten cel przeznaczono. 

Z zebranych danych wynika, że finansowanie objęło głównie działania w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz 

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społeczny; 

3) ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa 

publicznego; 

Analiza dotychczasowych działań samorządu powiatu we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi pozwala na wskazanie nie tylko właściwych 

praktyk, ale odsłania również obszary, które należy wesprzeć w ramach 

współdziałania. 

Część organizacji wykazuje zainteresowanie i potrzebę pomocy w dostosowaniu 

prowadzonej dokumentacji do obowiązujących regulacji prawnych, dlatego 

kontynuowana będzie praktyka udzielania instrukcji w tym zakresie, pomocy 

w tworzeniu ofert realizacji zadania publicznego oraz powoływaniu nowych 

podmiotów pozarządowych.  

Kontynuowane będą też działania zachęcające organizacje do aktualizacji danych 

zawartych na stronie internetowej powiatu, szukania nowych obszarów współpracy 

i promowania dobrych praktyk. 


