
UCHWAŁA NR 526/2013 
ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO 

z dnia 05 marca 2013 roku 
 
 
 
 
w sprawie  przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok 

 

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  
z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z §16 ust. 2 Programu współpracy Powiatu 
Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku 
stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XII/90/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 listopada 
2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234,  
poz. 1536 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 
 
 

§1 
 
Przedkłada Radzie Powiatu Żuromińskiego sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok  
w brzmieniu Załącznika do niniejszej uchwały. 
 

§2 
 

Sprawozdanie z realizacji Programu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały podlega publikacji  
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz na stronie internetowej 
powiatu – zakładka organizacje pozarządowe – zakładka ogłoszenia.   
 
 

§3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 
 
 
 
        
       Przewodniczący Zarządu Powiatu 
                                                                                                   /-/ Janusz Welenc 
 
 

 

 



        Załącznik 
        do Uchwały Nr 526/2013 
        Zarządu Powiatu Żuromińskiego 
        z dnia 05 marca 2013 roku 
          
  

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok 

 

Zgodnie z §13 Programu współpracy Powiaty Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok współpraca finansowa powiatu z organizacjami 

oceniana jest poprzez liczbę ogłoszonych konkursów ofert, liczbę ofert złożonych w otwartych 

konkursach ofert, liczbę umów zawartych na realizację zadania publicznego, liczbę umów, które nie 

zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez powiat z przyczyn niezależnych od powiatu, liczbę 

umów zawartych w formie wsparcia lub powierzenia. Współpraca pozafinansowa oceniana jest 

natomiast na podstawie ankiety wypełnianej przez organizacje. 

W 2012r. współpraca finansowa powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

przedstawiała się następująco: 

1) Zarząd Powiatu Żuromińskiego dwukrotnie ogłosił konkurs na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku. Kwota 

przeznaczona na realizację zadania pod nazwą: Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży to 25 000,00 zł. Z powodu braku ofert pierwszy konkurs został 

unieważniony. Uchwałą Nr 312/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2012 roku  

rozstrzygnięto drugi konkurs i powierzono realizację zadania Powiatowemu Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu w Żurominie. Kwota przyznanej dotacji 24 998,00 zł. W związku  

z powyższym liczba zawartych umów na realizację zadania pod nazwą Współzawodnictwo 

sportowe dzieci i młodzieży – 1; liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały 

rozwiązane przez powiat z przyczyn niezależnych od powiatu – 0, liczba umów zawartych  

w formie powierzenia – 1.  

2) Przez cały 2012r. powiat realizował zadanie z zakresu pomocy społecznej z administracji 

rządowej polegające na prowadzeniu przez Caritas Diecezji Płockiej Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Żurominie dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi, powierzone do wykonania 

w trybie wynikającym z przepisów odrębnych i na podstawie Uchwały Nr 141/08 Zarządu 

Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 listopada 2008r. termin realizacji zadania 02.01.2009r.- 

31.08.2013r. Przekazana w 2012r. kwota dotacji 363 900,00 zł. 

W 2012r. współpraca pozafinansowa powiatu z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawiała się 

następująco: 

1) Wzajemnie informowano się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków w sposób następujący: 

a) Publikowano ważne informacje bieżące na stronie internetowej powiatu (zakładka 

organizacje pozarządowe), w tym o otwartych konkursach ofert, aktualizowano dane 

dotyczące wykazu i statusu organizacji działających w powiecie; 



b) Zorganizowano II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Żuromińskiego. 

Uczestnicy forum m.in. poszerzyli wiedzę na temat nowego wzoru oferty, umowy  

i sprawozdania dotyczących realizacji zadania publicznego, wysłuchali prelekcji dotyczącej 

wad i zalet funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego, a także prezentacji 

ciekawych inicjatyw ngo z terenu powiatu: Uczniowskiego Klubu Sportowego Kadet 

działającego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie, Stowarzyszenia Praca – Rozwój – 

Edukacja oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Rozwozina. W trakcie forum odbył się również 

oddzielny panel dyskusyjny z udziałem Starosty Żuromińskiego oraz wójtów i burmistrzów 

gmin z terenu powiatu, a także przedstawicieli Wojewody Mazowieckiego i Stowarzyszenia 

Boris, podczas którego dyskutowano o możliwości realnego powołania centrum wsparcia dla 

organizacji pozarządowych w 2013 roku; 

c) Przy współpracy ze Stowarzyszeniem BORIS zorganizowano dwa szkolenia oraz jedno 

seminarium dla przedstawicieli ngo. Pierwsze z nich pod nazwą: Poza projektowe źródła 

finansowania w organizacji pozarządowej, dotyczące alternatywnych możliwości zdobywania 

środków na działalność organizacji. W szkoleniu uczestniczyło 10 –ciu przedstawicieli ngo. 

Drugie szkolenie pod nazwą: Procedury w zarządzaniu organizacją pozarządową obejmowało 

m.in. zagadnienia z zakresu podstaw w zarządzaniu organizacją, obowiązki sprawozdawcze  

i rozliczeniowe, obieg dokumentacji i archiwizowanie danych. W szkoleniu uczestniczyło 17-

tu przedstawicieli ngo.  Seminarium  pod nazwą: Ekonomia społeczna dziś i jutro miało na 

celu przedstawienie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej w woj. 

dolnośląskim oraz zaprezentowanie założeń do Mazowieckiej Strategii Rozwoju Ekonomii 

Społecznej; 

d) Zorganizowano plenarne posiedzenie organizacji, którego celem było wyłonienie dwóch 

przedstawicieli organizacji do prac komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na 

realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

w 2012 roku;  Reprezentantami organizacji zostali: Pani H. Szuba ze Stowarzyszenia 

Informacja – Integracja oraz Pan J. Bucholski reprezentujący Polski Czerwony Krzyż/Związek 

Harcerstwa Polskiego;   

e) organizacje przekazały informacje o realizowanych w 2012r. zadaniach z zakresu sfery 

publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu. 

2) Przeprowadzono konsultacje dwóch dokumentów: 

a) Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok;  

b) Uchwały Nr XVIII/138/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku  w sprawie 

określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego.  

3) Inne formy wsparcia obejmowały:  

a) Nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Żurominie pod 

potrzeby trzech organizacji: Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Żurominie celem 

zwołania powiatowego zjazdu delegatów, Stowarzyszeniu Praca – Rozwój –Edukacja celem 

zorganizowania seminarium na temat opieki nad dzieckiem do lat 3, Stowarzyszeniu 

Informacja – Integracja celem zorganizowania walnego zebrania członków; 

b) Współorganizowano różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe:  

 Konkurs z okazji dnia dziecka - Polski Związek Niewidomych;  



 Olimpiada Zdrowego Stylu Życia - Polski Czerwony Krzyż; 

 XII „Polska GRA” Open 2012 o Puchar Starosty Żuromińskiego w warcaby 100-polowe – 

Mazowiecki Okręgowy Związek Warcabowy; 

 Zawody indywidualne i drużynowe Puchar „Czystej Wkry”; Zawody rodzinne o Puchar Starosty 

Żuromińskiego -  Polski Związek Wędkarski / Koło w Żurominie; 

 Zawody Wędkarskie o „Złoty haczyk” Polski Związek Wędkarski – Koło w Bieżuniu. 

c) Obejmowano patronatem imprezy organizowane przez organizacje np. imprezy sportowe 

wymienione w lit. b. 

4) W 2012 roku koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu 

współpracował ze Stowarzyszeniem BORIS oraz Federacją Mazowia  (prężnie działającymi ngo na 

terenie woj. mazowieckiego) w celu rozwoju aktywności pozarządowej na terenie powiatu. 

5)  W 2012r. prowadzono prace nad przygotowaniem Standardu Centrum Wsparcia Organizacji 

Pozarządowych, które miałoby zafunkcjonować w 2013 roku, w tym przedstawiciele powiatu oraz 

lokalnych ngo uczestniczyli w wizycie studyjnej mającej na celu zapoznanie się  

z funkcjonowaniem centów wsparcia organizacji pozarządowych w Ostródzie i Iławie.    

6) W 2012 roku zarejestrowano 1 nowe stowarzyszenie zwykłe. 

 

 

Współpraca pozafinansowa została oceniona przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

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

podstawie ankiet, których wyniki przedstawiają się następująco: 

 

Ad. pkt 1 ankiety  

  Organizacje pozarządowe posiadają wiedzę na temat funkcjonowania strony internetowej powiatu 

dotyczącej organizacji pozarządowych. 

 
Na pytanie czy wiem, że istnieje strona internetowa powiatu dotycząca organizacji pozarządowych – zakładka 
organizacje pozarządowe: tak – odpowiedziało 15 osób; nie – odpowiedziała 1 osoba. 
 
Ad. pkt 2 ankiety 

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadają wiedzę na temat funkcjonowania strony 

internetowej, o której mowa w ust. 1, na 16 osób dysponujących taką informacją tylko 1 osoba  

w ogóle jej nie odwiedzała.  

 
Na pytanie jak często odwiedzam stronę internetową powiatu – zakładka organizacje pozarządowe: raz  
w tygodniu – odpowiedziały 4 osoby;  raz na miesiąc – odpowiedziała 1 osoba; raz na kwartał – odpowiedziało 8 
osób; w ogóle nie odwiedzam, ale zamierzam to w przyszłości uczynić – odpowiedziała 1 osoba; nie odwiedzam  
i nie zamierzam odwiedzać – odpowiedziało 0 osób; 2 osoby nie odniosły się do zapytania 
 

Ad. pkt 3 i pkt 4 ankiety  

 Dla większości przedstawicieli organizacji pozarządowych informacje zawarte na stronie internetowej, 

o której mowa w ust. 1 są dla przydatne, układ strony jest przejrzysty. 

 
Na pytanie czy informacje zawarte na stronie internetowej powiatu – zakładka organizacje pozarządowe są dla 
mnie przydatne: tak - odpowiedziało 10 osób; nie – odpowiedziały 3 osoby; 3 osoby nie odniosły się do zapytania; 
sugerowane zmiany- odpowiedziała 1 ww. osoba wskazująca odpowiedź nie: bardziej czytelne; 
 
Na pytanie czy strona internetowa powiatu – zakładka organizacje pozarządowe jest dla mnie przejrzysta: tak – 
odpowiedziało 10 osób; nie - odpowiedziała 1 osoba; 5 osób nie odniosło się do zapytania; sugerowane zmiany 
odpowiedziała- 1 ww. osoba wskazująca odpowiedź nie: bardziej czytelna;  

 
 



Ad. pkt 5 ankiety  

 Dla większości przedstawicieli organizacji pozarządowych baza danych o organizacjach pozarządowych 

zawiera wystarczające treści. 

 
Na pytanie czy baza danych o organizacjach pozarządowych zamieszczona na stronie internetowej powiatu – 
zakładka organizacje pozarządowe – zakładka – spis organizacji pozarządowych zawiera wystarczające treści: tak 
odpowiedziało 13 osób; nie – odpowiedziało 0 osób; 3 osoby nie odniosło się do zapytania; brakuje – brak 
propozycji/nikt nie wypełnił. 
 
Ad. pkt 6

1
 i pkt 7 ankiety  

 Wyniki ankiety potwierdzają, iż na 16 ankietowanych organizacji 11 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych
2
 spotykało się w 2012r. z pracownikami/kadrą kierowniczą Starostwa Powiatowego  

w Żurominie/jednostek organizacyjnych powiatu w różnych sprawach, z czego: 

 
 w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 5 osób, 

 konsultacji uchwały Rady powiatu w sprawie określenia typu powoływania członków oraz organizacji i trybu 
działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego -3 osoby, 

 w sprawie wyboru przedstawicieli organizacji na członka komisji konkursowej opiniującej otwarte konkursy 
ofert – 1osob

2
, 

 w sprawie możliwości ubiegania się o dotacje i inne granty – 0 osób, 

 szkoleń dla organizacji pozarządowych- 4 osoba, 

 forum dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu-2 osoby, 

 indywidualne spotkania z pracownikami Starostwa Powiatowego w Żurominie/jednostki organizacyjnej 
powiatu w sprawach mojej organizacji lub innych organizacji pozarządowych – 5 osób, 

 inne jakie: brak 
 
 

   1     
Ankietowani udzielając odpowiedzi nie na pytanie 6,  przechodzili do pytania 10   

2    
Ankietowani wybierali więcej niż jedną odpowiedź 

 
Istotny jest fakt, iż organizacje pozarządowe, które wykazały współpracę z samorządem lokalnym  
w wyżej wymienionych sprawach współpracują z samorządem na kilku różnych płaszczyznach.   
 
Wyniki ankiet pokazują również, iż przedstawiciele organizacji pozarządowych rzadko spotykają się  
z pracownikami/kadrą kierowniczą Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz powiatowych jednostek 
organizacyjnych. Terminowość spotkań przedstawia się następująco: 

 
 1 raz w roku – odpowiedziały 4 osoby; 2 – 5 razy w roku – odpowiedziało 5 osób; 6 -10 razy w roku – 

odpowiedziała 1 osoba; częściej niż 10 razy w roku – odpowiedziała 1 osoba;  

 
Ad. pkt 8 ankiety  

 Najczęściej przedstawiciele organizacji pozarządowych
1 

spotykali z pracownikami/kadrą kierowniczą 

Starostwa Powiatowego w Żurominie – 5 osób. Pięć organizacji w ogóle nie spotykało się  

z pracownikami/kadrą kierowniczą żadnego urzędu/powiatowych jednostek organizacyjnych. 

Pozostałe wyniki kształtują się następująco:  

 Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie – 0 osób, 

 Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu – 1 osoba, 

 Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie – 2osoby, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie –2 osoby,  

 Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie – 0 osób, 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie – 2osoby, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie – 1osoba, 

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej –0 osób, 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – 1osoba, 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie –2 osoby, 

 Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie –2 osoby. 
 

1     
Ankietowani wybierali więcej niż jedną odpowiedź 



 
Ad. pkt 9 ankiety  

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych dobrze oceniają współpracę z pracownikami/kadrą 

kierowniczą Starostwa Powiatowego w Żurominie/jednostek organizacyjnych powiatu. 

 
Na pytanie jak oceniam współpracę z pracownikami/kadrą kierowniczą Starostwa Powiatowego  
w Żurominie/jednostek organizacyjnych powiat:

 
bardzo dobrze – odpowiedziały 3 osoby; dobrze – odpowiedziało 6 

osób; średnio –odpowiedziała 1 osoba; negatywnie – nie odpowiedziała żadna osoba. 6 osób w ogóle nie 
odpowiedziało na pytanie  

 
Ad. pkt 10 ankiety  

 Na 16 ankietowanych tylko 5 organizacji
1
 przekazało informacje o przewidywanych lub realizowanych 

zadaniach sfery publicznej na 2012r.  

 współorganizacji imprez kulturalnych – odpowiedziało 0 osób, 

 współorganizacji imprez sportowych – odpowiedziały 3 osoby, 

 objęcia patronatem starosty lub przewodniczącego rady powiatu różnego rodzaju przedsięwzięć 
odpowiedziały 2 osoby,  

 inne, jakie: wynajem Sali konferencyjnej dla potrzeb szkolenia- odpowiedziała 1 osoba 
 

1     
Ankietowani wybierali więcej niż jedną odpowiedź 

 
Ad. pkt 11 ankiety  

 Na 16 ankietowanych organizacji tylko jedna z nich nie popiera inicjatywę utworzenia powiatowego 

centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych. 

 
Ad. pkt 12 ankiety  

 Znikoma liczba organizacji pozarządowych bierze udział w konsultacjach projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ogółem  

w konsultacjach brały udział 4 organizacje na 16 ankietowanych, z czego uczestniczyły  

one w konsultacjach programu współpracy.  

 
Ad. pkt 13 ankiety  

 Na 16 ankietowanych organizacji 10 z nich zna Powiatowy program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
 
Ad.pkt 14 ankiety 

 Na 16 ankietowanych organizacji informacje o możliwości udziału w zewnętrznych szkoleniach, 

konferencjach, forach wymiany doświadczeń dotarły do 13 organizacji
1
. Informacja, która dotarła do 

organizacji przekazana była poprzez:  

 
 stronę internetową powiatu - odpowiedziały 2 osoby,   

 poczta e-mail - odpowiedziało 7 osób, 

 informacja przekazana telefonicznie- odpowiedziało 6 osób, 

 w inny sposób, jaki: Poczta Polska- odpowiedziały 2 osoby. 
 

1      
Ankietowani wybierali więcej niż jedną odpowiedź 

 
Ad. pkt 15 i pkt 16 ankiety  

 2 organizacje zwracały się o pomoc merytoryczną we wzmocnieniu swojej organizacji, jedna z nich 

wnioskowaną pomoc otrzymała. 14 organizacji nie wnioskowało o pomoc. 

 

 

 

 



Ad. pkt 17 ankiety  

 Dwie organizacje korzystały z pomocy powiatu przy organizowaniu spotkań, nieodpłatnych szkoleń, 

konferencji np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych lub  

w inny sposób, 11 osób nie korzystało z ww. pomocy, 3 osoby nie odpowiedziały na pytanie. 

 
Ad. pkt 18 ankiety  

 8 organizacji
1
 realizowało w 2012r. w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Żurominie lub 

jednostkami organizacyjnymi powiatu wspólne projekty i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej,  

6 nie realizowało ww. projektów, 2 osoby nie odpowiedziały na pytanie.  

 
 Wspólne inicjatywy dotyczyły: imprez kulturalnych – odpowiedział 0 osób, zawodów sportowych – 

odpowiedziało – 5 osób, konkursów dla uczniów i młodzieży – odpowiedziały  2 osoby, działalność na rzecz PCK 
- odpowiedziała 1 osoba, działalność na rzecz ZHP – odpowiedziało 0  osób, , inne, jakie:  podwyższanie 
kwalifikacji osób bezrobotnych– odpowiedziała 1 osoba. 

 
1 

Ankietowani wybierali więcej niż jedną odpowiedź 

 
Ad. pkt 19 ankiety  

 Tylko jedna organizacja realizowała przedsięwzięcie: Okręgowe Zawody Wędkarskie pod patronatem 

Starosty lub Przewodniczącego Rady Powiatu, 12 organizacji nie realizowało ww. przedsięwzięć, 3 

organizacje nie odpowiedziały.  

 
Ad. pkt 20 ankiety  

 Żadna organizacja nie zwracała się do Starosty Żuromińskiego o pisemne rekomendacje dla organizacji, 

2 organizacje nie odpowiedziały na pytanie. 

 
Ad. pkt 21 ankiety  

 Większość spośród ankietowanych organizacji posiada wiedzę, iż w Starostwie Powiatowym  

w Żurominie został powołany koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na 16 

ankietowanych organizacji 13 ma przedmiotową wiedzę, 2 organizacje jej nie posiada, 1 organizacja 

nie odpowiedziała na pytanie. 

 
Ad. pkt 22 ankiety  

 Na 16 organizacji 9 z nich współpracowało z koordynatorem ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Ocena ich współpracy przedstawia się następująco: 
 
 bardzo dobrze- odpowiedziały 4 osoby, 

 dobrze- odpowiedziały 4 osoby, 

 średnio- odpowiedziała 1 osoba, 

 negatywnie – nie odpowiedziała żadna osoba. 
 
Ad. pkt 23 ankiety 

 Żadna organizacja nie zwracała się do pracowników Starostwa Powiatowego w Żurominie o promocję 

działalności swojej organizacji na stronach internetowych powiatu lub w kwartalniku Nasze sprawy.  

 

Ad. pkt 24 ankiety  

 Na pytanie: Jakich działań oczekuję od koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi?  
odpowiedziało 6 organizacji

1
. Działania te to: 

 
 reaktywacja działalności sportu na terenie powiatu, 

 wsparcie w podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i innych działań, które 
podejmują organizacje pozarządowe, 

 upowszechnianie dobrych praktyk, które mogą być zachętą dla innych osób zaangażowanych w prace w 
danej organizacji pozarządowej, 

 organizowanie szkoleń i konferencji związanych z trzecim sektorem, 



 udzielanie  informacji o możliwości współpracy z innymi organizacjami w celu realizacji celów statutowych 
danej organizacji, 

 współpraca, 

 działania, które pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie OSP w powiecie, 

 spotkania, 

 informowanie  o przewidzianych projektach. 
 
1  

Ankietowani wpisywali  więcej niż jedną odpowiedź 
 
Ad. pkt 25 ankiety 

 Organizacje
1
 preferują następujący sposób przekazywania informacji o spotkaniach z udziałem 

organizacji pozarządowych: 

 informacja zamieszczona na stronie internetowej powiatu – odpowiedziało  0 osób, 

 informacja przekazana na pocztę e-mail – odpowiedziało – odpowiedziało  8 osób, 

 informacja przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej – odpowiedziało 6  osób  

 informacja przekazana telefonicznie – odpowiedziało – odpowiedziało  10 osób,  
 
1 

Ankietowani wybierali więcej niż jedną odpowiedź 

 
Ankietę wypełniło 16 organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskiego.     
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