
 
          Załącznik do uchwały 

                                                                                                                                        Nr XXXVII/333/2009 
                                                                                                                                               Rady Powiatu w Gryfinie 

                                                                                                                                       z dnia 21.12.2009 r. 
 

 
Roczny Programu Współpracy  

Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi  
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
w roku 2010 

 
 

Wstęp 
 
 Powiat Gryfiński, tworząc program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wyraża w ten sposób 
wolę współdziałania w celu jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, 
tworzonej przez jego mieszkańców. Wspiera również tym samym rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego i zachęca społeczność lokalną do większej aktywności na rzecz wspólnego 
dobra. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów 
efektywnego kierowania rozwojem powiatu. Organizacje pozarządowe, skupiające coraz 
większą liczbę aktywnych obywateli, poczuwających się do odpowiedzialności za rozwój 
lokalny, stają się odpowiednim partnerem powiatu do realizacji zadań publicznych. Niniejszy 
program, uchwalony przez Radę Powiatu w Gryfinie określa zakres oraz formy tej 
współpracy.  
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
      § 1.1. Ilekroć w niniejszym programie 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) Programie – należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy Powiatu 

Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 
3. ust. 3 ustawy; 

3) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 
2 ustawy; 

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

5) Wieloletnim Programie Współpracy – należy przez to rozumieć Wieloletni Program 
Współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

6) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Gryfiński; 
7) urzędzie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Gryfinie. 
 
     2. Program jest spójny z założeniami określonymi w Wieloletnim Programie Współpracy. 
     3. Miejscem realizacji Programu jest teren powiatu gryfińskiego. 



     4. Koordynatorem Programu jest Zarząd Powiatu w Gryfinie, jako organ wykonawczy 
samorządu powiatowego. 
     5. Realizatorami Programu ze strony powiatu są wydziały Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie, a także powiatowe jednostki organizacyjne.  
 
 

Rozdział 2  
Cele programu 

 
     § 2.1. Program przede wszystkim ma na celu realizację zadań, które w sposób istotny 
przyczyniają się 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; 
3) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność – poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym występowania z ofertami realizacji konkretnych zadań publicznych; 
4) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, 

powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich; 
5) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości; 
6) intensyfikację działań promocyjnych na rzecz powiatu i regionu. 
 

 
Rozdział 3 

Formy współpracy 
 

     § 3. Współpraca powiatu gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odbywać się będzie w szczególności w formach: 
1) powierzania zadania (finansowania) oraz wspierania zadania (współfinansowania); 
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania  

w celu harmonizacji tych kierunków; 
3) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

tych organizacji, w szczególności poprzez zamieszczanie projektów aktów normatywnych 
na stronie internetowej powiatu gryfińskiego; 

4) tworzenia w miarę potrzeb przez organy powiatu wspólnych zespołów o charakterze 
doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych 
organów powiatu oraz określenie przedmiotu ich działania; 

5) promocji działalności organizacji pozarządowych w zakresie wykonywanych zadań  
na stronie internetowej powiatu gryfińskiego oraz w lokalnych mediach; 

6) pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów ponadgminnych 
poprzez udzielenie rekomendacji organizacjom starającym się nawiązać takie kontakty.  

 
 

Rozdział 4 
Priorytety w realizacji zadań publicznych 

 



     § 4. Obszar współpracy powiatu gryfińskiego z organizacjami obejmuje sferę zadań 
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Jako zadania 
priorytetowe samorządu powiatowego w roku 2010 określa się: 
1) kontynuację 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) kontynuację organizacji akcji promującej ideę wpłat 1% podatku na organizacje pożytku 
publicznego, które działają na terenie powiatu; 

3) kontynuację promowania działalności organizacji poprzez prowadzenie bazy danych  
o organizacjach na stronach internetowych urzędu oraz publikowanie informacji  
o realizowanych przedsięwzięciach; 

4) kontynuację działań w ramach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych; 

5) zawieranie w miarę potrzeb porozumień partnerskich dotyczących realizacji wspólnych 
programów społecznych i gospodarczych, wspomagających rozwój przedsiębiorczości; 

6) realizację przedsięwzięć mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej  
i kulturowej; 

7) wzmocnienie merytoryczne organizacji pozarządowych np. poprzez organizowanie 
szkoleń i konferencji; 

8) realizację zadań na rzecz rozwoju, edukacji ekologicznej, upowszechniania kultury 
fizycznej, sportu, kultury i dziedzictwa narodowego oraz rozwoju turystyki aktywnej; 

9) współpracę w pozyskiwaniu środków z innych źródeł tj. informowanie o źródłach 
finansowania i zasadach udzielania dotacji; 

10) zorganizowanie Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gryfińskiego, 
podsumowującego 4 lata funkcjonowania Wieloletniego Programu Współpracy; 

11) wspieranie Lokalnej Grupy Działania – DIROW w obszarze działań na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich; 

12) wspieranie organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji, w tym edukacji 
nieformalnej i ustawicznej; 

13) realizację zadań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pomocy osobom  
z mniejszymi szansami, szczególnie młodzieży. 

 
  

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe 

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

2. Wysokość środków budżetowych na realizację zadań określi uchwała budżetowa 
Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. 
     3. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Powiatu  
w Gryfinie.  
     4. Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu w terminie do 31 marca 2010 r.  
sprawozdanie z realizacji współpracy za poprzedni rok. 
     5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy  
o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
  


