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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 I 

CELE PROGRAMU 
 
1. Nadrzędnym celem współpracy organów powiatu z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest lepsze 
zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców 
powiatu. 

2. Celami szczegółowymi współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
są: 

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu 
gryfińskiego, 

2) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych, 
3) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych, 
4) integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań 

publicznych, 
5) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu, 
6) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich. 
 

 

Rozdział II 
ZASADY WSPÓŁPRACY 

 
Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego powiat kierować się będzie następującymi 
zasadami: 
1) pomocniczości – co oznacza, że powiat powierza organizacjom realizację zadań 

własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny  
i terminowy; 

2) suwerenności stron – która oznacza, że powiat i organizacje pozarządowe realizując 
zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami. 

3) partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe i inne podmioty, na zasadach  
i w formie określonej w ustawach, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu 
problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz 
współdziałają z organami powiatu przy wykonywaniu zadań publicznych; 

4) efektywności – w myśl której powiat podejmuje współpracę z organizacjami 



pozarządowymi przy realizacji zadań społeczno-ekonomicznych, uwzględniając kryterium 
racjonalności i efektywności; 

5) uczciwej konkurencji – która oznacza, że organy powiatu udzielają wszystkim 
podmiotom tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań, a także stosują 
jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarządowych; 

6) jawności – co oznacza, że wszystkie możliwości współpracy powiatu z organizacjami 
pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie 
stosowanych procedur. 

 
 

Rozdział III 
ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

 
1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu współpracy są:  

a) Rada Powiatu w Gryfinie – uchwalająca program, jako organ stanowiący i kontrolny 
powiatu gryfińskiego; 

b) Zarząd Powiatu w Gryfinie  – realizujący program, jako organ wykonawczy powiatu; 
c) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące 

działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom powiatu. 
2. Zarząd Powiatu realizuje program przy pomocy:  

1) komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie; 
2) powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych, które w obszarach swojego 

działania współpracują z organizacjami (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowy Urząd Pracy).  

3. Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz  powiatowe samorządowe jednostki 
organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności 
polega na: 
1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań 

finansowanych ze środków powiatu; 
2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi; 
3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi 

statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 
4) udział swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach dla przedstawicieli 

organizacji pozarządowych dotyczących wzajemnej współpracy. 
4. Współpracę powiatu z organizacjami pozarządowymi koordynuje Wydział Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Do jego obowiązków 
należy w szczególności: 
1) koordynacja spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami wskazanymi w ustawie o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie; 

2) koordynacja pracy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz 
powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie związanym  
z przygotowywaniem projektu programu współpracy powiatu z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
oraz konsultacja ww. projektu z zainteresowanymi podmiotami; 

3) sporządzanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego 
oraz powiatowymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi zbiorczych 
informacji na temat współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi 



podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym w szczególności  
o zleconych organizacjom pozarządowym do realizacji zadaniach publicznych; 

4) wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu gryfińskiego poprzez 
promocję ciekawych inicjatyw, ułatwianie nawiązywania współpracy z innymi 
organizacjami, wzajemne informowanie o planowanych działaniach, ogłaszanych 
konkursach grantowych i źródłach finansowania projektów; 

5) współpraca w obszarze działalności pożytku publicznego z organizacjami  
pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji 
publicznej, mediami. 

5. Przedmiotem współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest: 
1) realizacja zadań powiatu gryfińskiego określonych w ustawach, 
2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu, 
3) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania. 

 

 

 Rozdział IV  
FORMY WSPÓŁPRACY 

 
Powiat gryfiński podejmuje współpracę z organizacjami w formie: 

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych  
w ustawie, w formach powierzania lub wspierania wykonania zadania, 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  
i realizowanych zadaniach, 

3) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych stanowionych przez 
Radę Powiatu w Gryfinie w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji, 

4) tworzenia w miarę potrzeb przez organy powiatu gryfińskiego wspólnych zespołów  
o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz 
przedstawicieli właściwych organów powiatu gryfińskiego, 

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

6) pomocy w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów ponadgminnych  
i międzynarodowych poprzez udzielanie rekomendacji. 

 
 
 Rozdział V  

ZADANIA PRIORYTETOWE 
 
1. Zakres zadań objętych Programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych 

określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
a dotyczących zadań powiatu gryfińskiego o charakterze ponadgminnym. 

2. Na rok 2012 jako priorytetowe zostały określone zadania z obszarów: 
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego: 

a) upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież, 
b) organizacja imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji 

społeczności powiatu gryfińskiego, 
c) wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw poświęconych 

kulturze lub historii powiatu gryfińskiego, 
d) promocja powiatu poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, 

prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych, 



2) kultury fizycznej, sportu i turystyki : 
a) upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem  

na dzieci i młodzież,  
b) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu co 

najmniej powiatowym,  
c) organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat  

w imprezach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, 
d) propagowanie przyjaznej środowisku turystyki aktywnej (pieszej, rowerowej, 

wodnej, konnej); 
3) pomocy społecznej: 

a) wspierania zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną osób 
niepełnosprawnych, 

b) wspierania zadań związanych z działalnością sportową, terapeutyczną, 
uspołeczniającą i integrującą środowisko osób niepełnosprawnych, 

c) organizowania i prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej, 
d) współpracy w zakresie pomocy ofiarom przestępstw, 
e) współpracy w zakresie wdrażania procedur pomocy dziecku krzywdzonemu, 
f) współpracy w zakresie wdrażania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy; 

4) rozwoju przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania bezrobociu: 
a)    wspieranie działań na rzecz realizacji usług rynku pracy poprzez: 
− wspólne promowanie usług i instrumentów rynku pracy,  
− opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych, 
− udział i współorganizację giełd i targów pracy, 
− świadczenie mikroprzedsiębiorcom usług doradztwa prawno-ekonomicznego,  
− opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów 

zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, 
− wymianę informacji o programach wspierających aktywizację zawodową osób, 
− prowadzenie zajęć w Klubach Pracy przez osoby będące pracownikami urzędu 

pracy na rzecz rozwoju umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów 
związanych z życiem zawodowym i aktywnego poszukiwania pracy, 

b) osób niepełnosprawnych: 
− prowadzenie poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych, 
− udział Urzędu w projektach i działaniach inicjowanych przez organizacje 

pozarządowe, których celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zaistnieniu 
na rynku pracy. 

5) ochrony zdrowia: 
a) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej  

na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców powiatu gryfińskiego, 
b) wspieranie akcji profilaktycznych i zdrowotnych na rzecz idei honorowego 

krwiodawstwa (np. zbiórki krwi),  

c) edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży – właściwe odżywianie, aktywność 
fizyczna, szkodliwość używek itp., 

d) działania promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności do dzieci, 
młodzieży oraz osób starszych, 

e) wspieranie działań na rzecz poprawy zdrowia, jakości życia, bezpieczeństwa 
zdrowotnego. 

6) ochrony środowiska: 
a) prowadzenia przedsięwzięć związanych z ochroną wód, 
b) edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad 

zrównoważonego rozwoju; 



7) bezpieczeństwo i porządek publiczny: 
a) organizacja imprez, spotkań i konkursów propagujących zasady bezpieczeństwa  

m. in. w ruchu drogowym, przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 
bezpiecznego wypoczynku nad wodą, 

b) przeprowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego WOPR dla kandydatów 
z powiatu gryfińskiego. 

3. W przypadku zdiagnozowania innych potrzeb lokalnych lub na uzasadniony wniosek 
organizacji Zarząd Powiatu w Gryfinie może w drodze uchwały wskazać inne niż 
określone w ust. 2 zadania, które wymagają realizacji, w celu ich zlecenia organizacjom 
na zasadach określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach. 

 

 Rozdział VI  
OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

 
1. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od  1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 

roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań powiatu gryfińskiego w 2012 roku. 
 

 
 Rozdział VII  

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 
 

Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach 
programu  obejmuje działania o charakterze finansowym i pozafinansowym, w tym: 
1) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywające się według następujących zasad: 

a) zlecanie realizacji zadań powiatu gryfińskiego organizacjom obejmuje w pierwszej 
kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane 
zadanie można realizować w inny sposób określony w przepisach odrębnych, 

b) otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd Powiatu w Gryfinie, 
c) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni, 
d) otwarty konkurs ofert ogłasza się na stronie internetowej powiatu gryfińskiego www. 

gryfino.powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 

e) Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Gryfinie opiniuje oferty 
konkursowe, 

f) złożone oferty, przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają 
wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez merytorycznych pracowników 
Wydziałów lub innych jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 

g) decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje ostatecznie Zarząd Powiatu 
w Gryfinie w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, 

h) podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia, pomiędzy upoważnionymi 
przedstawicielami stron podejmujących współpracę, pisemnych umów określających 
sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia, 

i) wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu gryfińskiego,   
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie. 



2) Zlecanie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji – na wniosek tej organizacji 
–  zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i trybie 
określonych w art. 19a ustawy. 

3) Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje swym zakresem działania określone 
w rozdziale IV Programu – FORMY WSPÓŁPRACY w ust. 2-6. 

  
 

Rozdział VIII 
OGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA 

 
Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie nie mogą przekroczyć 
kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie powiatu gryfińskiego na 
2012 rok. 
 
  

Rozdział IX 
OCENA REALIZACJI PROGRAMU 

 
1. Realizacja programu będzie poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające 

na celu ocenę realizacji wykonania zaplanowanych działań. 
2. Celem ewaluacji za rok 2012 będzie ocena wpływu programu na wzmocnienie organizacji 

i partnerstwa. 
3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu: 

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji, 
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji, 
4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez powiat 

gryfiński z przyczyn zależnych od organizacji, 
5) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach, 
6) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje. 

4. Wydział koordynujący we współpracy z wydziałami/jednostkami merytorycznymi 
będącymi realizatorami programu,  przygotuje sprawozdanie z realizacji priorytetowych 
zadań publicznych za rok 2012 i przedstawi Zarządowi Powiatu w Gryfinie. 

 
 

Rozdział X 
INFORMACJA O SPOSOBIE TW ORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU 

KONSULTACJI 
 

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi został 
opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale  
Nr XLIV/378/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt programu został zamieszczony na 
stronie internetowej powiatu gryfińskiego www.gryfino.powiat.pl – w zakładce Organizacje 
pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej – Konsultacje Społeczne oraz przesłany 
drogą elektroniczną do organizacji. 



Rozdział XI 
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURS OWEJ  

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 
 
1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań 

publicznych, wynikających z programu, w celu opiniowania składanych ofert Zarząd 
Powiatu w Gryfinie powołuje imienny skład Komisji Konkursowej, zwaną dalej Komisją. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 
1) dwaj przedstawiciele Zarządu Powiatu w Gryfinie, 
2) przedstawiciel komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego/powiatowej 

samorządowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadań z obszaru 
Programu, którego dotyczy ogłoszony otwarty konkurs ofert, 

3) przedstawiciel wydziału koordynującego współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
4) co najmniej 2 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, 

3. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 
konkurs dotyczy. 

4. Procedurę ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej określa Zarząd Powiatu 
w Gryfinie  w stosownej uchwale. 

5. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze 
składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności. 

6. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie,  
że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 5, członek 
Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty 
podmiotu, z którym powiązanie występuje. 

7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji 
8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin  

i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach 
Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji. 

9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,  
w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos Przewodniczącego. 

10. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Zarządu Powiatu w Gryfinie. 
11. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 


