Uchwała Nr 325/XXX/2021
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie sprawozdania dotyczącego realizacji rocznego programu
współpracy Powiatu Radomskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami w 2020 roku przedłożonego przez Zarząd
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1057) oraz §21 ust. 2 Statutu Powiatu Radomskiego przyjętego uchwałą Nr
309/XXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 marca 2021 roku (Dz.
Urz. Woj. Maz. z 18 marca 2021 r., poz. 2387), Rada Powiatu w Radomiu
uchwala:
§1
1. Rada Powiatu przyjmuje i pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd
Powiatu sprawozdanie dotyczące realizacji rocznego programu współpracy
powiatu radomskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
w 2020 roku.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust.1 §1 stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNIOSEK 17/2021
na posiedzenie ZARZĄDU POWIATU
w dniu 29 marca 2021 r.

1. Wnioskodawca:
Waldemar Trelka – Starosta Radomski
Przygotowujący:
Marcin Genca - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju
2. Temat wniosku:
Przyjęcie przez Zarząd Powiatu Radomskiego sprawozdania dotyczącego
realizacji rocznego programu współpracy powiatu radomskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2020 roku.
3. Uzasadnienie wniosku:
Powiat Radomski prowadzi działalność w sferze zadań publicznych
określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. W rocznym programie współpracy
ustalono zadania priorytetowe w zakresie rozwoju i promocji kultury, kultury
fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1057) Starosta Radomski w terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest
przedłożyć Radzie Powiatu w Radomiu sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
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Załącznik do Uchwały
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WSTĘP
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1057) Starosta Radomski w terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest
przedłożyć Radzie Powiatu w Radomiu sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Projekt Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami
Pozarządowymi został poddany konsultacjom na podstawie Zarządzenia
Nr 41/2019 Starosty Radomskiego z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie
konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Radomskiego
z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi
Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok. Ogłoszenie o konsultacjach wraz
z projektem Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radomskiego
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 zostało umieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz w siedzibie Urzędu
w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń. Zainteresowane
podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich wniosków i uwag w formie
pisemnej lub pocztą elektroniczną. Konsultacje trwały w dniach od 22 sierpnia
do 23 września 2019 roku. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły
udziału żadne podmioty, w związku z powyższym nie wpłynęły wnioski i uwagi
dotyczące Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radomskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020.
Sprawozdanie z przebiegu oraz wyników konsultacji w/w projektu zostało
opublikowane w dniu 30 września 2019 roku, zgodnie z §3 ust. 2 Załącznika
Nr 1 do Uchwały nr 436/XLIII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia
27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Roczny Program Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok został

przyjęty przez Radę Powiatu w Radomiu Uchwałą nr 153/XIV/2019 z dnia 29
listopada 2019 roku.

I. Cel Programu
Celem nadrzędnym programu było zapewnienie efektywnego wykonania
zadań publicznych powiatu wynikających z przepisów prawa, poprzez
włączenie organizacji w ich realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa
pomiędzy samorządem powiatu, a organizacjami pozarządowymi.

II. Zakres przedmiotowy, cele szczegółowe, priorytetowe zadania
publiczne
W ramach celu głównego zdefiniowano następujące cele szczegółowe:
- poprawa dostępności mieszkańców Powiatu do informacji,
- poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców
powiatu,
- integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
-prezentacja dorobku podmiotów działalności pożytku publicznego
i promowanie ich osiągnięć,
- wzmacnianie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnianie równych
szans w realizacji zadań publicznych przez powierzanie i wspieranie zadań
z jednoczesnym zabezpieczeniem odpowiednich środków na ich realizację,
- stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców
powiatu,
- zwiększenie udziału mieszkańców powiatu w rozwiązywaniu lokalnych
problemów,
- promowanie postaw obywatelskich i prospołecznych,
- tworzenie warunków i zachęt do rozwoju już istniejących oraz powstawania
nowych organizacji pozarządowych.
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz kształtowanie świadomości
prawnej obywateli.
Zakresem przedmiotowym Programu była realizacja zadań publicznych
powiatu radomskiego we współpracy z podmiotami, odpowiednio do
ustawowego i terytorialnego zakresu działania powiatu.
Współpraca z podmiotami dotyczyła realizacji zadań:
1) z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
- realizacja programów na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym, ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2017-2022 w ramach:
- Powiatowego Programu pn. „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla
Powiatu Radomskiego na lata 2020-2022” w zakresie ochrony i promocji
zdrowia psychicznego dla mieszkańców powiatu radomskiego;
- programu „Karta Praw Rodziny Powiatu Radomskiego”.
2) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
- organizacja zawodów sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

- współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób starszych
i niepełnosprawnych;
- propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upowszechniania
sportu wśród mieszkańców powiatu poprzez organizację lub uczestniczenie
w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych oraz obozach sportowych.
3) z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego:
-organizacja przedsięwzięć artystycznych o charakterze lokalnym
i ponadlokalnym;
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
- aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych
- pomoc społeczna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, profilaktykę i rehabilitację,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
5) z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
- nieodpłatna pomoc prawna oraz kształtowanie świadomości prawnej
obywateli,

III. Zasady i formy współpracy
FORMY WSPÓŁPRACY O CHARAKTERZE FINANSOWYM

Współpraca pomiędzy Powiatem Radomskim, a podmiotami odbywała się na
zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa stron, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności. Współpraca ta przebiegała w formie
finansowej oraz pozafinansowej.
Współpraca finansowa polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych
Powiatu organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert
poprzez wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie jego realizacji.
Powiat Radomski wspierał lokalną społeczność poprzez ogłoszenie otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ujętych w pkt. VIII Rocznego
Programu Współpracy Powiatu Radomskiego z Organizacjami Pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2020 zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie:
 Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 197/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w 2020 roku.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku
wynosiła 20 000 zł

 Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 198/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2020
roku w zakresie kultury fizycznej wynosiła 78 180 zł.
 Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 184/2019 z dnia 14 listopada 2019
ogłosił otwarty konkurs na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2020 roku punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na pomoc prawną wyniosła
192 060 zł, z czego 180 180 zł przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a kwotę 11 880 zł przeznaczono na
edukacje prawną.
 Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 10/2018 z dnia 6 grudnia 2018
roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019 – 2022.
 Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 201/2019 z dnia 10 grudnia 2019
roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2020.
 Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 258/2020 z dnia 3 marca 2020 roku
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2020.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie rodziny
i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku wyniosła 1 979 675,76 zł,
 Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 200/2019 z dnia 10 grudnia 2019
roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2020.
 Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 259/2020 z dnia 3 marca 2020 roku
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2020.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w 2020 roku wyniosła 21 000 zł.
 Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 319/2020 z dnia 5 czerwca 2020
roku, Uchwałą Nr 336/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku oraz Uchwałą Nr
361/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r., ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje

zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w tym
zakresie w 2020 roku wynosiła 40 000 zł. Ze względu na brak ofert zadania nie
zrealizowano.
 Zarząd Powiatu Radomskiego Uchwałą Nr 329/2020 z dnia 30 czerwca 2020
roku, Uchwałą Nr 351/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr
379/2020 z dnia 9 września 2020 r., ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje
zadań publicznych w zakresie wspierania i promowania działań na rzecz
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka. Konkurs ogłaszany był przez Zarząd Powiatu Radomskiego w ramach
Karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego
Kwota dofinansowania, którą Powiat Radomski przeznaczył na ten cel wynosiła
w 2020 roku 20 000 zł. Nie wpłynęła jednak ani jedna oferta i zadanie nie
zostało zrealizowane.
DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH NABORU
WNIOSKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ

Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego trwał od 23 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 roku.
W wymaganym terminie wpłynęło łącznie 8 ofert od 8 podmiotów.
W dniu 22 stycznia 2020 roku Komisja konkursowa działając w oparciu
o uchwałę budżetową powiatu radomskiego na 2020 rok i zgodnie z Uchwałą Nr
227/2020 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie
powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego dokonała wyboru ofert.
Po przeprowadzeniu procedury Komisja Konkursowa w składzie:
1.Przewodniczący – Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu.
2.Wiceprzewodniczący - Zdzisław Mroczkowski, członek Zarządu Powiatu
Radomskiego.
3. Członkowie:
a) Marcin Genca – dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju,
b) Włodzimierz Bojarski – główny specjalista Wydziału Promocji i Rozwoju,
c) Bożena Walos – główny specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu,
d) Wojciech Turliński – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu,

e) Ireneusz Marzec - przedstawiciel UKS ”OLIMP” Skaryszew,
dokonała wyboru najlepszych ofert w zakresie upowszechniania kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Przedmiotem oceny Komisji
Konkursowej było 8 ofert w zakresie kultury od 8 podmiotów. Siedem ofert
spełniło wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu. Jedna oferta
adresowana na zadanie z zakresu kultury zawierała wewnątrz ofertę na
realizację zadania z zakresu kultury fizycznej. W związku z tym nie spełniła
wymogów formalnych konkursu. Pozostałe oferty spełniły wymogi określone
w w/w ustawie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.
Zarząd Powiatu Radomskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu Uchwałą Nr
243/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Powiat Radomski w 2020
roku w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert podpisano umowy
z 7 podmiotami na realizację w/w zadań publicznych z zakresu kultury.
Wykaz ofert, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu
Kwota
Lp
Nazwa oferenta
Nazwa własna zadania

dofinansowania
w formie dotacji
z budżetu
powiatu

1.

Polskie Towarzystwo
Schronisk
Młodzieżowych

2.

Towarzystwo Ochrony
i Promocji Zawodów
Ginącychw Iłży

XVII Festiwal Piosenki Turystycznej
i Patriotycznej w Radomiu

1 700 zł

XXVI Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej
w Iłży

3 000 zł

3.

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Iłżeckiej

XXXIV Ogólnopolskie Dni
Leśmianowskie w Iłży

6 500 zł

4

Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi
Iłżeckiej

XXVI Festiwal Folkloru im. Józefa
Myszki

4 000 zł

5

Stowarzyszenie
Orkiestry Dętej „Boni
Angeli”

IV Przegląd Twórczości Zespołów
Wokalno – Muzycznych w Jedlni

2 000 zł

6.

Stowarzyszenie
Edukacyjno-Kulturalne
„NDM”

„Zabytkowo i Klockowo” - Warsztaty
Zabytkowej Architektury Sakralnej
Powiatu Radomskiego dla Dzieci

1 300 zł

7.

Fundacja Patria Nostra

Konkurs Historyczny Patria Nostra

1 500 zł

Razem

20 000 zł

Wykaz złożonych ofert niespełniających warunków formalnych konkursu:
Lp

Nazwa
oferenta

Nazwa własna zadania

1.

UKS
Odechów

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Bo Dzieci Kochają
Sport” o Puchar Starosty Radomskiego

Wnioskowana
kwota dotacji

6 500 zł

Ze względu na pandemię Covid 19 zrezygnowano z realizacji dwóch zadań:
„IV Przegląd Twórczości Zespołów Wokalno-Muzycznych w Jedlni” –
Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Boni Angeli” oraz „XXVI Iłżecki Jarmark
Sztuki Ludowej w Iłży” - Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących
w Iłży. Roczny budżet na zadania publiczne z zakresu kultury wynosił 20 000
zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 15 225 zł. Rozwiązano umowy za
porozumieniem stron.
Pozostałe podmioty złożyły prawidłowe rozliczenia z dotacji.
DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH NABORU
WNIOSKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ

Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej trwał od 23 grudnia 2019 r. do 15 stycznia
2020 roku. W wymaganym terminie wpłynęło łącznie 17 ofert od 9 podmiotów.
W dniu 22 stycznia 2020 roku Komisja konkursowa działając w oparciu
o uchwałę budżetową powiatu radomskiego na 2020 rok i zgodnie z Uchwałą Nr
227/2020 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie
powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dokonała wyboru ofert.
Po przeprowadzeniu procedury Komisja Konkursowa w składzie:

1.Przewodniczący – Krzysztof Szewczyk, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu.
2.Wiceprzewodniczący - Zdzisław Mroczkowski, członek Zarządu Powiatu
Radomskiego.
3. Członkowie:
a) Marcin Genca – dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju,
b) Włodzimierz Bojarski – główny specjalista Wydziału Promocji i Rozwoju,
c) Bożena Walos – główny specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu,
d) Wojciech Turliński – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu,
e) Ireneusz Marzec - przedstawiciel UKS ”OLIMP” Skaryszew,
dokonała wyboru najlepszych ofert w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej. Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej było 17 ofert. Wszystkie
oferty spełniły wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu. Zarząd Powiatu
Radomskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu Uchwałą Nr 244/2020 z dnia
14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych przez Powiat Radomski w 2020 roku w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert podpisano umowy na
realizację 17 w/w zadań publicznych.
Wykaz ofert , które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu
Wykonawca
Lp. zadania
1.

2.

Nazwa zadania

1. Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt im. Tadeusza
Machnio
2. Turniej Piłki Halowej o
Puchar Starosty Radomskiego
3. Cross Rowerowy po Puszczy
Kozienickiej
1.XXII Ogólnopolski Turniej
KS
„PROCH” Mikołajkowy w halowej piłce
nożnej dla dzieci
Pionki
Łączna kwota 2.XXIV Memoriał Henryka
6 000 zł Zatorskiego w halowej piłce
nożnej dla dzieci
3. XV Memoriał Andrzeja
„Dzidka” Grosiaka w piłce
UKS
„BETA”
Pionki
Łączna kwota
3 500 zł

Kwota dofinansowania
w formie dotacji
z budżetu powiatu
1 000 zł
1 500 zł
1000 zł
2000 zł
1500 zł
1500 zł

3.

4.

5.

ULKS
„Judo
Kowala”
Łączna kwota
17 000 zł

GKS
„DROGOWIEC
JEDLIŃSK”
Łączna kwota
2 000 zł

GKS
JAGUAR
Wolanów
Łączna kwota
6 900 zł

6.

7.

Centrum
Tang Soo Do
Łączna kwota
12 000 zł
Szkolny
Związek
Sportowy
Łączna kwota
13 700 zł

nożnej dla dzieci
4. VIII Memoriał Sławomira
Rutki w halowej piłce nożnej
oldboyów
1.Organizacja udziału
reprezentacji powiatu
radomskiego w dyscyplinie
sportowej - judo
w zawodach wojewódzkich
i centralnych
2. Organizacja Ogólnopolskiego
Turnieju Judo dla dzieci
i młodzieży
Organizacja udziału
reprezentacji powiatu
radomskiego w zawodach
wojewódzkich i centralnych
w piłce nożnej
1.Międzypowiatowy Turniej
Piłki Siatkowej Mężczyzn o
Puchar Starosty Radomskiego
2. Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt i Chłopców o Puchar
Starosty Radomskiego
3. Turniej Piłki Nożnej
Chłopców o Puchar Starosty
Radomskiego
Organizacja udziału
reprezentacji powiatu
radomskiego w kickboxingu
i taekwondo w zawodach
wojewódzkich i centralnych
Organizacja Finałów Powiatu
Radomskiego szkół
podstawowych i gimnazjów
w ramach Mazowieckich
Igrzysk Dzieci oraz
Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej
w grach zespołowych, sportach
indywidualnych, a także udział
reprezentacji powiatu

1000 zł

12 000 zł
5 000 zł

2000 zł

2 500 zł
2500 zł
1 900 zł

12 000 zł

13 700 zł

w zawodach wojewódzkich
i centralnych
8.

9.

Organizacja udziału
reprezentacji powiatu
radomskiego w zapasach w zawodach wojewódzkich
i centralnych
LKS
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
CHOMENTÓW
CHOMENTÓW CUP o Puchar
SKARYSZEW
Łączna kwota Starosty Radomskiego
2500 zł
RAZEM
MLUKS
„Orlik”
Wierzbica
Łączna kwota
14 580 zł

14 580 zł

2 500 zł

78 180 zł

W związku z zaistniałą sytuacją, z ogłoszonym stanem epidemicznym Covid-19
rozwiązano umowy za porozumieniem stron na realizację siedmiu zadań:
„Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Judo dla Dzieci i Młodzieży”( UKS
Judo Kowala), „Cross Rowerowy po Puszczy Kozienickiej” oraz „Turniej Piłki
Halowej o Puchar Starosty Radomskiego” (UKS „BETA”), „Turniej Piłki
Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Starosty Radomskiego” oraz
„Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Radomskiego” (GKS Jaguar
Wolanów), „XXII Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej
Dzieci” (KS „PROCH” Pionki) oraz „Organizacja Finałów Powiatu
Radomskiego szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mazowieckich
Igrzysk Dzieci oraz Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w grach
zespołowych, sportach indywidualnych, a także udział reprezentacji powiatu
w zawodach wojewódzkich i centralnych” ( Szkolny Związek Sportowy –
Powiat Radomski). Roczny budżet na zadania z zakresu kultury fizycznej
wynosił 78 180 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 56 980 zł. Pozostałe
podmioty złożyły prawidłowe rozliczenia z dotacji.
DOFINANSOWANIE
WNIOSKÓW
NA
OBYWATELSKIEGO

ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH NABORU
UDZIELANIE
NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA

Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie udzielania
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego trwał od 14 listopada do 9 grudnia
2019 roku.
Wpłynęło 5 ofert od 5 oferentów:
1) Fundacja „Instytut Spraw Publicznych” ul. Zegara Słonecznego 2/1, 26-600
Radom
2) Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „MAGIS”, ul. Żeromskiego 105, 26600 Radom,

3) Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów, ul. Radtkego 53 m 8, 81-355
Gdynia,
4) Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn,
5) Fundacja Omega Pomagamy, ul. Poznańska 3/18, 00-680 Warszawa
Komisja konkursowa, powołana Uchwałą Nr 202/2019 Zarządu Powiatu
Radomskiego z dnia 10 grudnia 2019 r., w składzie:
1.Waldemar Trelka - Przewodniczący Zarządu Powiatu Radomskiego –
Przewodniczący Komisji,
2.Roman Frąk - Członek Zarządu Powiatu Radomskiego,
3.Radosław Sochaj -Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa
Powiatowego w Radomiu
4.Karolina Krawczuk - Inspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru,
5.Edyta Skałbania - Radca Prawny,
dokonała w dniu 9 grudnia 2019 r otwarcia ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert, natomiast w dniu 13 grudnia 2019 r. dokonała
badania, analizy i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w otwartym konkursie
ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 184/2019 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia
14 listopada 2019 r.
W toku przeprowadzonych czynności Komisja wybrała złożoną przez Fundację
„Instytut Spraw Publicznych”, ul. Zegara Słonecznego 2/1, 26-600 Radom,.
Komisja powierzyła tej organizacji pozarządowej prowadzenie w 2020 roku
dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Jedlińsku
i Wolanowie oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Iłży.
Zarząd Powiatu Radomskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu Uchwałą Nr
210/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2020 roku punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie powiatu radomskiego.
Wykaz ofert , które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu
Lp

1.

Nazwa oferenta
oferty

Fundacja „Instytut Spraw
Publicznych”

Nazwa własna zadania

Prowadzenie punktów nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego
w
Jedlińsku i Wolanowie oraz punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w Iłży.

Kwota
dofinansowania
w formie
dotacji
192 060 zł

W wyniku rozstrzygnięcia naboru ofert w dniu 2 stycznia 2020 r. podpisano
umowę na realizację w/w zadań publicznych na nieodpłatną pomoc prawną
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH NABORU
WNIOSKÓW W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY
ZASTĘPCZEJ

Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2020 ogłoszony Uchwałą
Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 201/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku trwał
od 11 grudnia do 31 grudnia 2019 r. Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpiło w
dniu 9 stycznia 2020 roku. Nie wybrano żadnego podmiotu, w związku z
brakiem ofert na realizację zadania.
Ponownie Uchwałą Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 258/2020 z dnia 3 marca
2020 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w
zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2020. Nabór
wniosków trwał od 06 marca do 27 marca 2020 r.
Wykaz ofert , które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu
Lp

1.

Nazwa oferenta
oferty

Stowarzyszenie na rzecz
wspierania rodzin „Nowe
pespektywy”.

Nazwa własna zadania

organizacja grup wsparcia dla rodzin
zastępczych

Kwota
dofinansowania
w formie
dotacji
20 000 zł

Komisja konkursowa działała w oparciu o uchwałę budżetową powiatu
radomskiego na 2020 rok i zgodnie z Uchwałą Nr 258/2020 Zarządu Powiatu
Radomskiego z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej w roku 2020.
Po przeprowadzeniu procedury Komisja Konkursowa w składzie:
1.Przewodniczący - Zdzisław Mroczkowski - członek Zarządu Powiatu
Radomskiego,
2.Wiceprzewodniczący – Pani Grażyna Ciechońska - działająca na podstawie
upoważnienia Dyrektora PCPR nr CPR.V.012.8.2014 z dnia 14.04.2014 r.,
3. Członkowie:

a) Renata Matejek – p.o kierownik zespołu PCPR w Radomiu,
b) Anna Czupryn - starszy specjalista PCPR w Radomiu,
d) Jolanta Borek – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
dokonała wyboru najlepszej oferty. Oferta spełniła wymogi określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria
ogłoszonego konkursu.
Zarząd Powiatu Radomskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu Uchwałą
Nr 269/2020 z dnia 02 kwietnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej w roku 2020.
Wykaz ofert , które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu
Lp

1.

Nazwa oferenta
oferty

Nazwa własna zadania

Caritas Diecezji Radomskiej zapewnienie opieki i wychowania
dzieciom przez organizowanie i
prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej

Kwota
dofinansowania
w formie
dotacji
1 959 675,76 zł

W wyniku rozstrzygnięcia naboru ofert podpisano umowę na realizację w/w
zadania publicznego. Caritas Diecezji Radomskiej w ramach umowy zawartej
10 stycznia 2019 roku o realizację zadania publicznego w latach 2019 - 2022
pod tytułem: zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i
prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej otrzymał dotację w roku
2020 w kwocie 1 959 675,76 zł. W roku 2020 umowę aneksowano
siedmiokrotnie.
Wszystkie podmioty złożyły prawidłowe rozliczenia z dotacji.
DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH NABORU
WNIOSKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE

Nabór wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2020 roku ogłoszony Uchwałą
Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 200/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku trwał
od 11 grudnia do 31 grudnia 2019 roku.
Komisja konkursowa działała w oparciu o uchwałę budżetową powiatu
radomskiego na 2020 rok i zgodnie z Uchwałą Nr 200/2019 Zarządu Powiatu
Radomskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji

Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej w roku 2020.
Po przeprowadzeniu procedury Komisja Konkursowa w składzie:
1.Przewodniczący - Zdzisław Mroczkowski - członek Zarządu Powiatu
Radomskiego,
2.Wiceprzewodniczący – Pani Grażyna Ciechońska - działająca na podstawie
upoważnienia Dyrektora PCPR nr CPR.V.012.8.2014 z dnia 14.04.2014 r.,
3. Członkowie:
a) Renata Matejek – p.o kierownik zespołu PCPR w Radomiu,
b) Anna Czupryn - starszy specjalista PCPR w Radomiu,
d) Jolanta Borek – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
dokonała wyboru najlepszej oferty. Oferta spełniła wymogi określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria
ogłoszonego konkursu.
Zarząd Powiatu Radomskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu Uchwałą
Nr 222/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w roku 2020.
Wykaz ofert , które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu
Lp

1.

Nazwa oferenta
oferty

Parafia Rzymskokatolicka
p. w św. Stanisława biskupa
i męczennika z siedzibą
w Wierzbicy.

Nazwa własna zadania

przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie poprzez promowanie
zdrowego stylu życia wolnego od
alkoholu i narkomanii

Kwota
dofinansowania
w formie
dotacji
15 000 zł

W wyniku rozstrzygnięcia naboru ofert podpisano umowę na realizację zadania
publicznego w roku 2020 pod tytułem: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
poprzez promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii.
Nie dokonano wyboru żadnego podmiotu do realizacji zadania: przeciwdziałanie
przemocy poprzez realizację programu służącego działaniom profilaktycznym,
w związku z brakiem ofert na realizację tego zadania.
Uchwałą Zarządu Powiatu Radomskiego Nr 259/2020 z dnia 3 marca 2020 roku
ponownie ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w

zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w roku 2020. Nabór wniosków
trwał od 06 marca do 27 marca 2020 r.
Wykaz ofert , które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu
Lp

1.

Nazwa oferenta
oferty
Stowarzyszenie na rzecz
wspierania rodzin „Nowe
pespektywy”.

Nazwa własna zadania
przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie poprzez realizację programu
służącego działaniom
profilaktycznym

Kwota
dofinansowania
w formie
dotacji
6 000 zł

Komisja konkursowa działała w oparciu o uchwałę budżetową powiatu
radomskiego na 2020 rok i zgodnie z Uchwałą Nr 259/2020 Zarządu Powiatu
Radomskiego z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w roku 2020.
Po przeprowadzeniu procedury Komisja Konkursowa w składzie:
1.Przewodniczący - Zdzisław Mroczkowski - członek Zarządu Powiatu
Radomskiego,
2.Wiceprzewodniczący – Pani Grażyna Ciechońska - działająca na podstawie
upoważnienia Dyrektora PCPR nr CPR.V.012.8.2014 z dnia 14.04.2014 r.,
3. Członkowie:
a) Renata Matejek – p.o kierownik zespołu PCPR w Radomiu,
b) Anna Czupryn - starszy specjalista PCPR w Radomiu,
d) Jolanta Borek – przedstawiciel organizacji pozarządowej.
dokonała wyboru najlepszej oferty. Oferta spełniła wymogi określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria
ogłoszonego konkursu.
Zarząd Powiatu Radomskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu Uchwałą
Nr 270/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w roku 2020.
W wyniku rozstrzygnięcia naboru ofert podpisano umowę na realizację w/w
zadania publicznego.
Wszystkie podmioty złożyły prawidłowe rozliczenia z dotacji.

DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH NABORU
WNIOSKÓW W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

W ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych trzykrotnie ogłaszał w 2020 roku otwarty konkurs ofert na
wsparcie realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego.
W 2020 roku kwota dofinansowania na ten cel wynosiła 40 000 zł, jednak ze
względu na brak ofert zadania nie zrealizowano.
Taka sama sytuacja zaistniała w przypadku ogłaszanego trzykrotnie przez
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych otwartego konkursu ofert na wspieranie
i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka. Konkurs ogłaszany był w ramach
Karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego i kwota dofinansowania, którą
można było uzyskać wynosiła 20 000 zł. Nie wpłynęła jednak w 2020 roku ani
jedna oferta i zadanie nie zostało zrealizowane.
FORMY WSPÓŁPRACY O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM

Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w postaci:
1.Konsultacji projektu uchwały w sprawie: „Rocznego programu współpracy
Powiatu Radomskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok”
Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Powiatu www.radompowiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu.
2.Wspierania o charakterze doradczym w szczególności na zasadzie udzielania
pomocy merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację,
informowaniu o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych.
3.Pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali
regionalnej i ponadregionalnej.
4.Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych
szkoleniach, konkursach organizowanych przez różne instytucje. Ze względu na
ogłoszony stan pandemii Covid-19 nie udało się zrealizować szkolenia dla
organizacji pozarządowych we współpracy Starostwa Powiatowego w Radomiu
z Mazowieckim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej.
Realizacja Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radomskiego
z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok daje podstawę do wniosku, iż
przyczynia się on do większej aktywności społecznej organizacji
pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzystania
środków publicznych. Wspierając zadania publiczne Powiat może w pełni
wykorzystać potencjał Organizacji, aby efektywnie wpływać na
zapotrzebowanie lokalnych społeczności. Dzięki kontynuowanej współpracy

z organizacjami i dofinansowywaniu przez powiat realizowanych przez
organizacje zadań publicznych, budowane jest na wysokim poziomie aktywne
partnerstwo pomiędzy administracją publiczną, organizacjami pożytku
publicznego oraz mieszkańcami Powiatu Radomskiego.
IV. Organizacje Pożytku Publicznego w Powiecie Radomskim
Obecnych jest 73 podmiotów o statusie stowarzyszenia kultury fizycznej
nieprowadzącego działalności gospodarczej, 69 uczniowskich klubów
sportowych , 14 stowarzyszeń wpisanych do KRS, 46 stowarzyszeń zwykłych,
które działają na terenie Powiatu Radomskiego. Dane podmiotów figurują na
stronie internetowej pod adresem: www.radompowiat.pl w zakładce
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.
Podsumowanie
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2020 r. na zadania zlecone
do realizacji podmiotom w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie wynosiła 2 433736,00 zł., natomiast wysokość środków
finansowych wykorzystanych w 2020 r. na zadania zlecone organizacjom
pozarządowym (z uwzględnieniem zwrotów) wyniosła 2 264 940,76 zł. Starosta
Radomski udzielił 17 dotacji celowych 9 klubom sportowym na łączną kwotę
78 180 złotych. W związku z zaistniałą sytuacja, z ogłoszonym stanem
epidemicznym Covid-19 rozwiązano 7 umów za porozumieniem stron
z realizacji zadań publicznych. Wykonanie w 2020 roku wyniosło 56 980 zł.
Stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego udzielono 7 dotacji na kwotę 20 000 zł. Ze względu na zaistniałą
sytuację, związaną ze stanem epidemicznym Covid-19 rozwiązano 2 umowy za
porozumieniem stron z realizacji zadań. Wykonanie w 2020 roku wyniosło
15 225 zł.
Na prowadzenie w 2020 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielono jedną dotację
na kwotę 192 060 zł. Wykonanie w 2020 roku wyniosło 192 060 zł.
Wysokość środków publicznych przekazanych na wspieranie rodziny i systemu
pieczy zastępczej w 2020 roku wyniosła 2 122 496,00 zł, natomiast wykonanie
w 2020 roku wyniosło 1 979 675,76 zł. Na realizacje zadania publicznego
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wysokość środków
finansowych wyniosła 21 000 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 21 000 zł.
W ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na ogłoszony otwarty
konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego nie
wpłynęła żadna oferta. Taka sama sytuacja zaistniała w przypadku ogłaszanego
otwartego konkursu ofert na wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Konkurs ogłaszany był w ramach Karty Praw Rodziny Powiatu Radomskiego

Nie wpłynęła jednak w 2020 roku ani jedna oferta i zadanie nie zostało
zrealizowane.
Nadal dla powiatu, w kontekście współpracy z podmiotami, priorytetem jest
zlecanie realizacji zadań będących odpowiedzią na realne potrzeby lokalnej
społeczności oraz służących rozwiązaniu istniejących problemów. Za konieczne
uważa się stałe monitorowanie obszaru współpracy powiatu z podmiotami,
wdrażanie działań zachęcających podmioty do identyfikacji potrzeb lokalnej
społeczności, m.in. poprzez zwiększenie zaangażowania podmiotów w proces
konsultacji rozwiązań w obszarach ich statutowej działalności.

