
                                                                          Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/421/2006 
                                              Rady Powiatu w Gryfinie 

                                       z dnia 28.02.2006 r.  

 
PROGRAM WSPÓŁPRACY  

POWIATU GRYFIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI NA ROK 2006 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Powiatu Gryfińskiego  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2006”, zwanym dalej 
„Programem”, jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64,  
poz. 593 z późn. zm.); 

3) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy; 

4) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 176 i art. 131 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  
(Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104); 

5) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym 
mowa w art. 11 ust. 2 ustawy. 

2. Program jest elementem Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego i Planu 
Rozwoju Lokalnego, zwłaszcza w zakresie realizowanej polityki społecznej. 

3. Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów 
samorządowych Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi,  
a także priorytety realizowanych zadań publicznych. 

4. Program obejmuje organizacje pozarządowe działające na rzecz Powiatu 
Gryfińskiego i jego mieszkańców. 

5. Nadrzędnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania 
zadań własnych Powiatu Gryfińskiego wynikających z przepisów prawa, 
poprzez włączenie organizacji pozarządowych w ich realizację. 

 
Rozdział 2 

Cele współpracy 
 

1. Głównym celem współpracy jest kształtowanie demokratycznego ładu 
społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa 
między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. 

2. Strategicznym celem współpracy, o której mowa w ust. 1 jest: 
1) objęcie nią możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej; 
2) poszerzanie i popieranie postaw proobywatelskich, przede wszystkim 

wolontariatu; 
3) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie tym 

organizacjom równych szans w realizacji zadań publicznych, przez 



powierzanie i wspieranie coraz większej ilości zadań z jednoczesnym 
zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację; 

4) umacnianie lokalnych działań oraz stworzenie warunków dla 
zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Gryfińskiego; 

5) integracja podmiotów polityki lokalnej; 
6) udział podmiotów w tworzeniu programu współpracy; 
7) wypracowanie modelu współpracy rocznej i wieloletniej. 

  
Rozdział 3 

Zasady współpracy 
 

1. Współpraca Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi odbywa 
się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. 

2. Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym i oznacza 
uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podziału zadań między sektorem 
publicznym, a sektorem obywatelskim ukierunkowanym na umacnianie 
obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczanie interwencjonizmu 
państwa i administracji lokalnej. 

3. Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do 
niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu 
sposobów rozwiązywania problemów i zadań. 

4. Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę  
w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu 
o alokacji środków na ich realizację, wypracowaniu najlepszych sposobów 
na ich realizację traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne  
w tych procesach. 

5. Zasada efektywności oznacza dokonywanie wyboru najkorzystniejszego 
sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad 
uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych  
w art. 33 i art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

6. Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności zakładają 
kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych  
i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego. 

 
Rozdział 4 

Przedmiot współpracy 
 

1. Przedmiotem współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi są: 
1) zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ust. 1 ustawy; 
2) ustawowe zadania własne powiatu. 

2. W sferze zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom ustala się 
następujące obszary współpracy: 
1) pomoc społeczna, w szczególności pomoc rodzinom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży; 
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
5) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 

równych praw kobiet i mężczyzn; 



6) działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz popularyzacji 
i organizacji wolontariatu; 

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem; 

3. Starosta Gryfiński na podstawie stwierdzenia potrzeb społeczności 
lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowych może w drodze 
zarządzenia wskazać inne niż określone w ust. 2 zadania, które 
wymagają realizacji i ogłosić otwarte konkursy ofert.  

 
Rozdział 5 

Priorytety w realizacji zadań publicznych 
 

1. Do priorytetowych zadań Powiatu Gryfińskiego do realizacji w roku 2006 
we współpracy z podmiotami Programu należą: 
1) wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości,  

w zakresie: 
a) organizacji targów, wystaw i innych imprez skierowanych do sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw w Powiecie, 
b) promocji Powiatu podczas krajowych i zagranicznych prezentacji  

o charakterze turystycznym, 
c) prowadzenia i rozwoju internetowego systemu informacji 

turystycznej w Powiecie Gryfińskim, 
2) wspieranie wydarzeń i imprez promujących Powiat Gryfiński  

w zakresie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej z uwzględnieniem 
środowiska dzieci i młodzieży; 

3) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej 
poprzez: 
a) współorganizowanie konkursów dla szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez Powiat, mających istotne znaczenie dla kultury 
Powiatu,  

b) promocję współczesnej twórczości artystycznej, 
4) popularyzacji wiedzy o Powiecie w krajach partnerskich; 
5) promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich; 
6) promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Powiatu  

i promocji Powiatu przez sport; 
7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w zakresie prowadzenia 

interdyscyplinarnego powiatowego systemu współzawodnictwa 
sportowego w sporcie szkolnym, młodzieżowym i powszechnym; 

8) współpraca z Zachodniopomorskim Forum Organizacji Pozarządowych. 
 

Rozdział 6 
Polityka społeczna 

 
1. Za priorytetowe zadania Powiatu Gryfińskiego w zakresie polityki 

społecznej do realizacji w roku 2006 przez organizacje prowadzące 
działalność pożytku publicznego, przyjmuje się: 
1) zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do 

rehabilitacji społecznej poprzez udzielanie informacji na temat 
możliwości uzyskania środków PFRON dofinansowania,  
w szczególności są to: 
a) turnusy rehabilitacyjne, 



b) likwidacja barier funkcjonalnych (architektonicznych,  
w komunikowaniu się i technicznych), 

c) środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne oraz sprzęt 
rehabilitacyjny, 

d) wspieranie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
e) wspierania przeciwdziałania narkomanii, 

2) pomoc przy organizacji imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym  
i turystycznym, poprzez pomoc pracowników Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy wypełnianiu i kompletowaniu 
wniosków o dofinansowanie imprez ze środków PFRON. 

2. Zasady i tryb przyznania dotacji na realizację zadań własnych Powiatu  
z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym określa 
Uchwała Rady Powiatu Nr 235/XIX/2004 z 10 listopada 2004 r. 

 
Rozdział 7 

Podmioty współpracy 
 

1. Podmiotami programu są, z jednej strony organy samorządu 
powiatowego, a z drugiej organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, tj.: 
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  
w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów  
i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia  
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego; 

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące 
odpowiednio do zakresu działania organów samorządu powiatowego, 
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym 
działaniom tych organów. 

2. W realizacji programu po stronie Powiatu Gryfińskiego uczestniczą: 
1) Rada Powiatu – w zakresie podejmowania decyzji o kierunkach 

działania z organizacjami pozarządowymi poprzez uchwalanie rocznych 
programów współpracy z organizacjami oraz utrzymywania z nimi 
kontaktów; 

2) Zarząd Powiatu – w zakresie koordynacji programu i dysponowania 
środkami wydzielonymi w budżecie powiatu na współpracę  
z organizacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ogłaszania 
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i ustalania 
składu Komisji Konkursowych; 

3) Komisja Konkursowa – w zakresie przeprowadzenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Gryfiński 
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy oraz przedkładania Zarządowi Powiatu propozycji 
wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji. 

4) Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich – w zakresie:  
a) utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami 

pozarządowymi, 
b) prawidłowego funkcjonowania współpracy Powiatu Gryfińskiego  

z organizacjami pozarządowymi, 
c) koordynowania realizacji „Programu”, 



d) współpracy z Zachodniopomorskim Forum Organizacji 
Pozarządowych, 

5) Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej –  
w zakresie: 
a) promocji działań planowanych i realizowanych przez organizacje 

pozarządowe w oficjalnym serwisie Powiatu Gryfińskiego oraz  
w publikacjach wydawanych przez wydział, 

6) Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – w zakresie: 
a) pozyskiwania informacji odnośnie funduszy unijnych, 
b) przygotowania wniosków aplikacyjnych,  
c) informowania o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, 
d) nawiązywania współpracy z organizacjami innych krajów,  

jak i z innymi podmiotami, 
7) Audytor wewnętrzny Urzędu - w zakresie: 

a) kontroli prawidłowości i celowości wydatkowania dotacji na realizację 
zadań publicznych oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji 
dotyczącej realizowanych zadań przez organizacje pozarządowe  
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 

8) wszystkie wydziały starostwa i kierownicy jednostek 
organizacyjnych powiatu w zakresie: 
a) bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach 

swoich kompetencji określonych regulaminowo. 
 

Rozdział 8 
Formy współpracy  

 
1. Współpraca Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi polega 

na: 
1) zlecaniu podmiotom „Programu” realizacji zadań publicznych na 

zasadach określonych w ustawie; 
2) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działania  

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez: 
a) publikowanie ważnych informacji dotyczących działań 

podejmowanych przez Powiat Gryfiński i przez organizacje 
pozarządowe na stronie organizacji pozarządowych w Biuletynie 
Informacji Publicznej Powiatu Gryfińskiego i na tablicy ogłoszeń 
Urzędu, 

b) udostępnianie uchwał przyjętych przez organ stanowiący, 
dotyczący współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

c) promowanie i udzielanie pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku 
organizacji pozarządowych, 

3) opiniowanie programu współpracy; 
4) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 

dotyczących „Programu”; 
5) organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy  

i konkretnych zadań związanych z działalnością statutową organizacji 
pozarządowych, jak również celem wymiany doświadczeń pomiędzy 
przedstawicielami organizacji; 

6) opiniowanie zgłoszonych przez organizacje propozycji realizacji zadań 
publicznych, innych niż wskazane w „Programie”, które mogą być 
zrealizowane w danym roku; 



7) wspólne wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych  
i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy poprzez: 
a) pomoc we współorganizowaniu (lub organizowanie) konsultacji, 

szkoleń i konferencji oraz udzielania pomocy merytorycznej  
w ramach posiadanych kompetencji, 

b) udzielanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków 
finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz o zasadach 
udzielania dotacji; 

c) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym ze 
Starostwem Powiatowym, które ubiegają się o dofinansowanie  
z innych źródeł, 

d) udostępnianie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
organizacjom pozarządowym w celu realizacji postanowień 
zawartych w programie współpracy, 

e) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy 
organizacji pozarządowych w skali regionalnej i ponadregionalnej 
z partnerami o podobnym profilu działania, 

f) wspólne inicjowanie działań aktywizujących i integrujących 
gryfińskie organizacje pozarządowe. 

 
Rozdział 9 

Efekty i ewaluacja programu 
 

1. Zintensyfikowanie współpracy sektora obywatelskiego z samorządem 
powiatowym warunkuje budowę stabilnego społeczeństwa 
obywatelskiego. 

2. Wypracowanie płaszczyzny wspólnych działań, umożliwi obywatelom 
bezpośrednie włączenie się w kreowanie polityki społeczno – gospodarczej 
powiatu, a tym samym zapewni zaspakajanie potrzeb społeczności 
lokalnej zgodnie z jej wolą. 

3. Wzajemny przepływ informacji i nawiązanie merytorycznej współpracy 
samorządu z przedstawicielami sektora pozarządowego stwarza korzystny 
klimat do obustronnej edukacji i w konsekwencji do poszerzenia obszarów 
współdziałania.  

 
Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wysokość środków budżetowych na realizację zadań określa uchwała 
budżetowa Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2006. 

2. Zasady i tryb przyznawania dotacji podmiotom „Programu” określa 
uchwała w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Powiatu 
Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom 
pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowania 
mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach 
publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 


