
                                                                                                                                                 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/197/2008 
                                                                                                                      Rady Powiatu w Gryfinie 

                                                                                                                z dnia 24.04.2008 r. 
 

Program Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi  
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 

 
Wstęp 

 
Działania Powiatu Gryfińskiego w obszarze współpracy z III sektorem mają na celu rozwiązywanie problemów 
społecznych oraz zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców powiatu. Ważnym czynnikiem w tych 
działaniach jest niewątpliwie rozwój lokalny, w procesie którym szczególnie ważną rolę odgrywają organizacje 
pozarządowe, skupiające aktywnych i wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. 
Na terenie powiatu zarejestrowanych jest ok. 300 organizacji pozarządowych, które działają niemal we 
wszystkich sferach życia publicznego. Są one pomostem pomiędzy obywatelami a lokalnym samorządem,  
a ich aktywna działalność jest elementem integrującym i aktywizującym społeczność lokalną.  
 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
      § 1.1. Niniejszy „Program” jest ściśle związany i spójny z założeniami określonymi w Wieloletnim 
Programie Współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 
     2. Miejscem realizacji „Programu” jest teren powiatu gryfińskiego. 
     3. Koordynatorem „Programu” jest Zarząd Powiatu w Gryfinie, jako organ wykonawczy samorządu 
powiatowego. 
     4. Realizatorami „Programu” ze strony powiatu są wydziały Starostwa Powiatowego w Gryfinie, a także 
powiatowe jednostki organizacyjne.  
      5. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 
1) programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008; 
2) 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.); 
3) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Gryfiński;  
4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Gryfinie; 
5) organizacjach – należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 
6) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy; 
7) 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 z późn. zm.); 
8) Wieloletnim Programie Współpracy – należy przez to rozumieć Wieloletni Program Współpracy Powiatu 

Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 
6. Intencją Powiatu jest rozwój partnerstwa lokalnego w obszarze współpracy z sektorem 

pozarządowym, będącym ważnym czynnikiem lokalnego systemu ładu społecznego, opartego o zasady 
współpracy określone w Wieloletnim Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 
 
 
 



Rozdział 2  
Cele programu 

 
     § 2.1. Program przede wszystkim ma na celu realizację zadań, które w sposób istotny przyczynią się, 
dzięki aktywnej postawie obywateli, do rozwiązywania występujących problemów społeczności lokalnej. 
     2. Ponadto Program ma na celu: 
1) realizację zadań zgodnych z kierunkami działań wskazanych w Wieloletnim Programie Współpracy; 
2) organizację i wdrożenie pilotażowych rozwiązań w zakresie partnerskiej realizacji zadań przez powiat  

i organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć współfinansowanych  
w ramach programów unijnych; 

3) wypracowanie jednolitych standardów, procedur i zasad zlecania zadań dla wszystkich podmiotów 
programu realizujących zadania powiatu; 

4) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym 
występowania z ofertami realizacji konkretnych zadań publicznych; 

5) dalszy rozwój serwisu informacyjnego na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w celu wzajemnej wymiany informacji o polach działania i zadaniach, podejmowanych 
inicjatywach, opracowanych programach, ogłaszanych konkursach itp.; 

6) coraz lepsze poznawanie i diagnozowanie środowisk organizacji w powiecie; 
7) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych 

organizacji i inicjatyw obywatelskich; 
8) wyłonienie reprezentacji organizacji w powiecie, w celu bardziej szczegółowego wypracowania programów 

współpracy na kolejne lata; 
9) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych powiatu przez włącznie do ich realizacji 

organizacji pozarządowych; 
10) intensyfikację działań promocyjnych na rzecz powiatu i regionu; 
11) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość. 

 
Rozdział 3 

Formy współpracy 
 

     § 3.1 Współpraca Powiatu Gryfińskiego z organizacjami realizowana będzie w następujących formach: 
1) pozafinansowych dotyczących sfery informacyjnej, organizacyjnej, szkoleniowej, oraz w innych, 

określonych szczegółowo w Wieloletnim Programie Współpracy; 
2) finansowych polegających na zleceniu organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu 
ofert na zasadach określonych w ustawie, które mogą mieć formy:  
a) powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji; 
b) wsparcia takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

3) oraz innych określonych w Wieloletnim Programie Współpracy. 
 

Rozdział 4 
Priorytety w realizacji zadań publicznych 

 
     § 4.1. Do priorytetowych zadań Powiatu Gryfińskiego do realizacji w roku 2008 we współpracy  
z podmiotami Programu należą: 
1) kontynuacja współpracy z Pełnomocnikiem ds. kobiet, dyskryminacji i organizacji pozarządowych  

w obszarze promocji działań organizacji pozarządowych działających na rzecz kobiet oraz wspierania 
inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo rodziny w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą; 

2) kontynuacja organizacji akcji promującej ideę wpłat 1% podatku na organizacje pożytku publicznego 
działające na terenie powiatu; 

3) kontynuacja promowania działalności organizacji poprzez prowadzenie bazy danych o organizacjach na 
stronach internetowych Urzędu oraz publikowanie informacji o realizowanych przez nie przedsięwzięciach; 



4) kontynuacja przekazywania organizacjom istotnych informacji dotyczących III sektora za pośrednictwem 
poczty elektronicznej; 

5) kontynuacja działań w ramach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 
6) zawieranie w miarę potrzeb porozumień dotyczących wspólnej realizacji wspólnych programów 

społecznych i gospodarczych, wspomagających rozwój przedsiębiorczości; 
7) zorganizowanie I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gryfińskiego oraz wypracowania Karty 

Zasad Działania Organizacji Pozarządowych i przygotowanie Informatora Organizacji Pozarządowej; 
8) utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych w strukturach Urzędu; 
9) popularyzacja działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach 

lokalnych, 
10) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych  

w sferze zadań publicznych; 
11) angażowanie organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć; 
12) szkolenie dla liderów organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego poszerzających ich 

wiedzę i umiejętności zarządzania organizacją; 
13) realizacja przedsięwzięć mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także pielęgnowanie i rozwijanie 
tożsamości lokalnej; 

14) wzmocnienie merytoryczne organizacji pozarządowych np. poprzez organizowane szkoleń i konferencji; 
15) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali regionalnej, 

ponadregionalnej i międzynarodowej; 
16) realizacja zadań na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i dziedzictwa 

narodowego oraz rozwoju turystyki aktywnej; 
17) budowanie partnerstwa społecznego i gospodarczego na rzecz społeczności lokalnej; 
18) współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł tj. informowanie o źródłach finansowania i zasadach 

udzielania dotacji oraz inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania 
środków z funduszy unijnych; 

19) podjęcie współpracy z organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działania na rzecz dzieci  
i młodzieży, a w szczególności ze Związkiem Harcerstwa Polskiego; 

20) realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej mającej na celu utrwalenie pożądanych postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców powiatu gryfińskiego, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

 
 

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe 

 
     § 5.1. Wdrażanie Programu służy osiąganiu celów określonych w Wieloletnim Programie Współpracy. 

2. Wysokość środków budżetowych na realizację zadań rokrocznie określa uchwała budżetowa 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 
     3. Zmiany w „Programie” mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie.  
     4. Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie  
z realizacji współpracy w roku poprzednim. 
     5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
  
 
 


