Sprawozdanie z realizacji
,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok”
,,Program współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok” został przyjęty Uchwałą
Nr IX/58/11 Rady Powiatu w Mońkach w dniu 26 października 2011 r.
Konsultacje projektu Programu przeprowadzono zgodnie z § 5 Uchwały Nr IV/22/11 Rady
Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt
programu udostępniony został na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach
www.monki.pl, BIP –ie oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach - Wydział Promocji i
Rozwoju Powiatu, Al. Niepodległości 3. Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od
13.10.2011 r. do 19.10.2011 r. Formą przeprowadzenia konsultacji było wyrażenie pisemnej opinii.
Do dnia 19.10.2011 r. żadna organizacja nie zgłosiła swoich uwag do projektu uchwały.
Celem głównym programu współpracy była poprawa jakości życia mieszkańców powiatu,
poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. Cele szczegółowe programu:
a) umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
b) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie,
c) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy,
d) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań
publicznych, które obecnie prowadzone są przez powiat.
Współpraca mogła odbywać się w szczególności w następujących formach:
1) zlecania organizacjom realizacji zadań ustalonych w Programie w sposób określony w
ustawie;
2) wzajemnej wymiany informacji w zakresie planowania działalności i współdziałania w
celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W 2012 roku Zarząd Powiatu w Mońkach nie zlecał realizacji zadań publicznych dla
organizacji pozarządowych i nie ogłaszał otwartego konkursu ofert na realizację zadań

przewidzianych w Programie współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Współpraca polegała przede wszystkim na stałym, bieżącym przepływie informacji
pomiędzy Starostwem Powiatowym w Mońkach, a organizacjami pozarządowymi. Dotyczyła
informowania organizacji pozarządowych o możliwości pozyskiwania z innych źródeł
dodatkowych środków na realizację zadań statutowych organizacji pozarządowych.
Ponadto na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach www.monki.pl
powstała wyodrębniona podstrona ,,Informacje ngo” przeznaczona dla organizacji pozarządowych,
która zawiera wszelkie informacje dotyczące III sektora m.in. wykaz organizacji pozarządowych i
klubów sportowych działających na terenie Powiatu Monieckiego, informacje o aktualnych
konkursach, a także linki do przydatnych stron internetowych.
Starostwo Powiatowe w Mońkach w roku 2012 nawiązało współpracę z Fundacją Pomocy
Wzajemnej Barka z Poznania. Współpraca dotyczyła zawiązania partnerstwa lokalnego z zakresu
ekonomii społecznej. W ramach rządowego projektu systemowego pn. „Zintegrowany system
wsparcia ekonomii społecznej” w Powiecie Monieckim zorganizowano 4 spotkania, w których
uczestniczyły organizacje pozarządowe z terenu powiatu. Podczas spotkań uczestnikom zostały
zaprezentowane pozytywne wzorce podmiotów ekonomii społecznej m.in. przedsiębiorstwa
społeczne, Centra Integracji Społecznej, spółdzielnie socjalne.
W 2012r. Powiat Moniecki przystąpił także do realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński”. W ramach realizacji projektu założono
kompleksową realizację działań wspierających rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez
wsparcie szkoleniowe, doradcze, finansowe oraz promocyjne na rzecz Podmiotów Ekonomii
Społecznej (PES), osób fizycznych oraz otoczenia Ekonomii Społecznej terenu Subregionu
Łomżyńskiego. W Powiecie Monieckim, przy Starostwie Powiatowym w Mońkach uruchomiono
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK). Za pośrednictwem punktu organizacje pozarządowe,
fundacje stowarzyszenia i inne podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać między innymi z
bezpłatnych: usług marketingowych, prawnych, księgowych, szkoleniowych oraz bezpłatnego
doradztwa.
Zarząd Powiatu w Mońkach wspierał finansowo organizacje pozarządowe poprzez pokrycie
części kosztów organizacyjnych wydarzeń o charakterze sportowym i kulturalnym o zasięgu
powiatowym oraz poprzez zakup sprzętu sportowego dla zawodników klubów sportowych, medali,
pucharów, nagród.
W 2012 r. na działania związane z kulturą fizyczną i sportem Zarząd Powiatu w Mońkach
przeznaczył ponad 32 tyś. zł. Wsparciem objęte zostały m.in. Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, LKS „Promień” Mońki, UKS
„Krypnianka” Krypno, UKS „Podlasiak” Knyszyn, UKS „Olimpik”, „Jasion” Jasionówka, UKS
„Biebrza” Goniądz, sekcja piłki siatkowej dziewcząt przy ZSOiZ w Mońkach. W 2012 roku Zarząd

Powiatu w Mońkach dofinansował ponad 30 imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu
Powiatu Monieckiego w tym m.in. Powiatowy Turniej „Piłkarska Kadra Czeka”, ,,XI Wiosenne
Biegi Uliczne – Mońki 2012”, ,,IV Biegi Papieski”, ,,Turniej Szachowy”, ,,Mistrzostwa Powiatu w
Pływaniu”, ,,Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców i Dziewcząt”, ,,Mistrzostwa
Powiatu w Biegach Przełajowych”, ,,Mistrzostwa Powiatu w Trójboju Lekkoatletycznym”,
,,Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym”.
Ponadto w 2012 roku Zarząd Powiatu w Mońkach dofinansował 34 imprezy, wydarzenia
kulturalne na łączną kwotę ponad 30 tyś. złotych. W ramach środków finansowych odbyły się
imprezy, wydarzenia kulturalne o zasięgu ponadgminnym i regionalnym, tworzące specyfikę
kulturalną powiatu i jego tradycji. Z kilkudziesięciu imprez kulturalnych, które odbyły się w 2012
roku, na stałe do powiatowego kalendarza wpisały się m.in. następujące imprezy: ,,Przegląd Poezji
Śpiewanej Jacka Kaczmarskiego”, ,,Powiatowy Konkurs na Choinkę Bożonarodzeniową”,
,,Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z Konopielką”, ,,Noc Świętojańska”,
,,Wigilia Narodów”, Spotkanie Grup Pielgrzymkowych „Do Matki Bożej Krypniańskiej z pieśnią
Pielgrzymkową”, Regionalny Przegląd „Szopki i gwiazdy kolędnicze w tradycji ludowej”,
,,Konkurs Poezji Ks. Jana Twardowskiego, Biebrzańskie Sianokosy”.
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