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Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, stanowi dokument 
określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także 
obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na jego terenie lub na rzecz jego mieszkańców oraz jest istotnym elementem 
lokalnej polityki społecznej i finansowej Powiatu. 
 

Rozdział II 
Cele programu 

 

§ 2.1. Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców 
powiatu oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
2. Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to: 

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu; 
2) zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu; 
3) wzmocnienie potencjału organizacji; 
4) rozwój partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi oraz 

wewnątrz środowiska organizacji pozarządowych. 
 

Rozdział III 
Zasady współpracy 

 

§ 3. Współpraca Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi opiera się na 
zasadach: 

1) pomocniczości – Powiat dąży do poszerzania w miarę możliwości zakresu zadań 
zlecanych organizacjom pozarządowym oraz wspiera działania organizacji 
pozarządowych w zakresie, jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji 
podejmowanych zadań publicznych; 

2) suwerenności stron – zachowanie autonomii i nieingerowanie w wewnętrzne sprawy 
podmiotów programu; 

3) partnerstwa – współpraca na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału; 
4) efektywności – dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągnięcia najlepszych 

efektów w realizacji zadań publicznych przy danych środkach i możliwościach; 
5) uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy; 
6) jawności – stosowanie jawnych kryteriów finansowych i pozafinansowych. 

 
Rozdział IV 

Przedmiot, formy współpracy i sposób realizacji programu 
 

§ 4.1. Przedmiotem współpracy Powiatu Gryfińskiego i organizacji pozarządowych jest 
wspólne wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art.4 ust. 1 ustawy o działalności 
 



pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu zaspokajania istniejących potrzeb społecznych. 
2. Przedmiot, o którym mowa w ust. 1, jest procesem wieloetapowym, na który składają się 
w szczególności następujące działania: 

1) zdefiniowanie istniejących problemów społecznych mieszkańców powiatu oraz 
podejmowanie działań zmierzających do ich rozwiązania; 

2) wsparcie finansowe i pozafinansowe działań realizowanych przez organizacje 
pozarządowe; 

3) podejmowanie inicjatyw dla rozwoju współpracy Powiatu Gryfińskiego i organizacji 
pozarządowych w celu zaspokajania istniejących potrzeb mieszkańców powiatu; 

4) dążenie do podwyższenia stopnia skuteczności współpracy i rozwoju jej form. 
 

§ 5. Współpraca Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi odbywa się  
w formach finansowych lub pozafinansowych oraz innych określonych w § 8. 
 

§ 6. Do finansowych form współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi 
zalicza się w szczególności: 

1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie otwartego 
konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie, w formie: 

a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji; 

b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji; 
2) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a 

ustawy. 
 

§ 7. Współpraca pozafinansowa realizowana może być między innymi poprzez: 
1) wzajemne informowanie się Powiatu Gryfińskiego oraz organizacji pozarządowych 

o planowanych kierunkach działań; 
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 
3) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych 

celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert; 
4) prowadzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych na stronie 

internetowej Powiatu; 
5) spotkania przedstawicieli Powiatu Gryfińskiego z przedstawicielami sektora 

pozarządowego i innymi zainteresowanymi, mające na celu wymianę poglądów 
dotyczących najważniejszych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych 
oraz rozwój form współpracy; 

6) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Powiatu 
Gryfińskiego; 

7) promowanie działalności organizacji pozarządowych; 
8) obejmowanie patronatem przez władze Powiatu Gryfińskiego projektów i inicjatyw 

realizowanych przez organizacje pozarządowe; 
9) prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej związanej z funkcjonowaniem 

organizacji pozarządowych, w tym inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń 
podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych; 



10) udzielanie przez Powiat Gryfiński rekomendacji wnioskującym o to organizacjom 
pozarządowym, jeżeli konieczność ich uzyskania wiąże się z działalnością 
prowadzoną przez te organizacje; 

11) promocję aktywności obywatelskiej na terenie powiatu gryfińskiego w szczególności 
działalności organizacji pozarządowych. 

 

§ 8. Do innych form współpracy zalicza się: 
1) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w 

ustawie i właściwej przedmiotowo uchwale Rady Powiatu w Gryfinie; 
2) zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. 
zm.). 

 

§ 9.1. Program realizowany jest we współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi. 
2. Podmiotami w realizacji programu współpracy są w szczególności:  

1) Rada Powiatu w Gryfinie; 
2) Zarząd Powiatu w Gryfinie; 
3) organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego lub 

działające na rzecz powiatu; 
3. Zarząd Powiatu realizuje program przy pomocy:  

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

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

4. Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz  powiatowe jednostki organizacyjne 
prowadzące 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) udziału swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych dotyczących wzajemnej współpracy. 

5. Przedmiotem współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest: 

1) realizacja zadań powiatu określonych w ustawach, 
2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu, 
3) określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania. 

 

 Rozdział V  
Priorytetowe zadania publiczne 

 

§ 10. Określa się zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego w 2014 roku, 
realizowane przez komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu: 
 



1) Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki realizuje współpracę w sferach: 
a) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  
 wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne powiatu 

gryfińskiego, w tym wspieranie festiwali, konkursów, warsztatów i przeglądów 
artystycznych; 

 wspieranie organizowanych na terenie powiatu znaczących wydarzeń kulturalnych  
o randze ogólnopolskiej i regionalnej; 

 wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
programów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz prezentacji amatorskiego ruchu 
artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych 
integrujących społeczność lokalną; 

 wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla powiatu, regionu i kraju 
wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, ochrona  
i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego; 

b) Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej:  
 organizacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego;  
 upowszechnianie sportu, w tym pływania wśród dzieci i młodzieży powiatu gryfińskiego; 
 organizacja imprez o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym; 
c) Turystyka i krajoznawstwo: 
 imprezy krajoznawcze po powiecie dla mieszkańców powiatu; 
 

2) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizuje współpracę w sferze: 
a) Ochrona środowiska:  
 edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu propagująca ochronę środowiska w myśl 

zasady o zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym; 
 prowadzenie przedsięwzięć związanych z ochroną wód; 
 

3) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego realizuje 
współpracę w sferze: 

a) Ochrona i promocja zdrowia:  
 promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom 

cywilizacyjnym takim jak: cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia; 
 działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych; 
 promocja zdrowia psychicznego; 
 

4) Wydział Zarządzania Kryzysowego realizuje współpracę w sferze: 
a) Bezpieczeństwo i porządek publiczny: 
 prowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego, 
 doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapobiegania 

wypadkom i urazom; 
 

5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje współpracę w sferze: 
a) Pomoc społeczna:  
 wspieranie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, sportową, terapeutyczną, 

uspołeczniającą i integrującą środowisko osób niepełnosprawnych; 
 wspieranie organizacji warsztatów terapii zajęciowej; 
 współpracę w zakresie pomocy ofiarom przestępstw; 
 współpracę w zakresie wdrażania procedur pomocy dziecku krzywdzonemu; 



 współpracę w zakresie wdrażania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy; 
 współpracę w zakresie tworzenia instytucji ekonomii społecznej; 

6) Powiatowy Urząd Pracy realizuje współpracę w sferze:  
a) Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy: 
 wspieranie działań na rzecz realizacji usług rynku pracy; 
 prowadzenie poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych;  
 aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 
 

§ 11.1. Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację programu 
zawierać będzie uchwała budżetowa Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 rok. 
2. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych może nastąpić na 
podstawie projektu uchwały, o której mowa w ust. 1, przekazanego Radzie Powiatu  
w Gryfinie na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych. 
 

Rozdział VI 
Okres obowiązywania programu 

 

§ 12.1. Program realizowany będzie w okresie od  1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  
z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartego 
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu w 2014 roku. 
 

Rozdział VII 
Ocena realizacji programu 

 

§ 13.1. Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się Wydział Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki we współpracy z komórkami merytorycznymi Starostwa oraz jednostkami 
organizacyjnymi Powiatu. 
2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy.  
3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje 
dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej 
współpracy Powiatu z organizacjami. 
4. W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu dokonuje się  oceny stanu współpracy 
organizacji z Powiatem w zakresie realizacji projektów oraz oceny uwag, wniosków  
i propozycji wypływających z tej współpracy. 
5. Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu w Gryfinie do 30 kwietnia 2015 roku 
sprawozdanie z realizacji programu. 
 

Rozdział VIII 
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji 

 

§ 14.1. Prace nad przygotowaniem programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez 
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa na podstawie informacji uzyskanych 



od współpracujących z organizacjami, komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu. 
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 zostały opracowane m. in. na podstawie składanych 
przez organizacje wniosków do budżetu na 2014 r. w zakresie realizacji zadań publicznych, 
co pozwoliło wypracować obszar współpracy z sektorem pozarządowym na rok 2014. 
 

§ 15.1. Projekt programu poddaje się konsultacjom zgodnie z zasadami określonymi  
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. 
2. Uchwalony program zostanie zamieszczony na BIP i stronie internetowej Powiatu 
www.gryfino.powiat.pl. 
 

Rozdział IX 
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych 

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 
 

§ 16. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez 
organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie otwartych  
konkursów ofert. 
 

§ 17. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywające się według następujących 
zasad: 

1) konkurs ofert ogłasza Zarząd Powiatu, 
2) termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się 

ostatniego ogłoszenia, 
3) konkurs ofert ogłasza się w BIP i na stronie promocyjnej Powiatu w zakładce: 

Organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa, a w przypadku zadań 
finansowanych ze środków PFRON dodatkowo na stronie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, 

4) złożone oferty opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd, Powiatu 
5) oferty, przed przekazaniem do komisji konkursowej, podlegają ocenie formalnej 

przeprowadzonej przez pracowników właściwych komórek organizacyjnych,  
6) decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie 

uchwały, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, 
7) podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia pisemnych umów określających sposób  

i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia, 
8) wyniki konkursu publikowane są w BIP i na stronie promocyjnej Powiatu w zakładce: 

Organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa, a w przypadku zadań 
finansowanych ze środków PFRON dodatkowo na stronie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. 

 

§ 18.1. Formalna i merytoryczna ocena ofert odbywa się na podstawie kart oceny, której wzór 
określa Zarząd Powiatu w drodze uchwały.  



2. Komisja konkursowa na zasadzie równego uczestnictwa składa się z przedstawicieli 
Zarządu Powiatu oraz dwóch osób reprezentujących organizacje.  
3. Imienny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Zarząd Powiatu  
w formie uchwały.  
4. Skład komisji konkursowej i regulamin jej pracy publikowany jest na stronie promocyjnej 
Powiatu w zakładce: Organizacje pozarządowe. 
 

§ 19. Bieżący monitoring, kontrolę merytoryczną i finansową wykonywanych zadań 
prowadzą właściwe merytorycznie komórki organizacyjne.  
 

§ 20. Organizacje realizujące zadania publiczne na podstawie zawartych umów zobowiązane 
są do informowania o fakcie finansowania lub współfinansowania realizacji zadania przez 
Powiat Gryfiński. 
 
 
 
 


