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I. WSTĘP 
 

1. Podstawy, cele i zakres współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi 
 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 

zawarte w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920). Część zadań przypisanych kompetencyjnie, jako zadania powiatu realizowanych jest 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” . 

Prowadzenie przez samorząd powiatowy działalności we współpracy z organizacjami 

społecznymi jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi jest jednym z elementów kierowania Powiatem. Działalność organizacji 

pozarządowych znacząco wpływa na rozwój Powiatu i jakość życia jego mieszkańców.  

Wyrazem dążenia Powiatu Gryfińskiego do szerszej współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami są uchwalane corocznie programy współpracy.   

W dniu 28 listopada 2019 r. Rada Powiatu uchwaliła „Program współpracy Powiatu 

Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2020” – zwany dalej „Programem Współpracy”.  

Dokument ten reguluje współpracę pomiędzy Powiatem i organizacjami pozarządowymi 

oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając 

między innymi zakres oraz formy tej współpracy.  

Główne cele Programu Współpracy to:  podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie 

potrzeb mieszkańców powiatu poprzez zwiększenie aktywności organizacji, tworzenie 

warunków do powstawania i rozwoju inicjatyw służących społeczności lokalnej, wykorzystanie 

potencjału i możliwości organizacji pozarządowych, umożliwienie sektorowi pozarządowemu 

wpływu na kreowanie polityki społecznej w powiecie, poprawa efektywności i wzrost liczby 

realizowanych zadań publicznych przez organizacje. 

Współpraca Powiatu ze stroną społeczną odbywa się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności i może 

przyjmować następujące formy:  

1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,  

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu 

zharmonizowania tych kierunków,  

3) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji, 
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4) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,  

o której mowa w art. 4 ustawy, z Radą Działalności Pożytku Publicznego (w przypadku jej 

utworzenia), 

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  

z przedstawicieli organizacji i przedstawicieli Powiatu, 

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie, 

7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), 

8) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności  

z funduszy Unii Europejskiej, 

9) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, 

10) obejmowanie Patronatem Starosty Powiatu Gryfińskiego działań prowadzonych przez 

organizacje, 

11) udzielanie rekomendacji dla działań prowadzonych przez organizacje, 

12) wyróżnianie/nagradzanie organizacji i/lub członków za ich szczególne osiągnięcia na rzecz 

powiatu i jego mieszkańców,  

13) promocja działalności organizacji w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Powiatu, 

14) pomoc lub współudział w przygotowaniu spotkań, szkoleń i konferencji (np. poprzez 

nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej, sprzętu audiowizualnego).  

 

Zapisany w Programie Współpracy zakres współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2020 roku obejmował w szczególności zagadnienia z obszarów:  

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym: 

a) organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej i rekreacji dla 

mieszkańców powiatu o charakterze otwartym, 

b) organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, 

c) wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród 

mieszkańców powiatu, 

d) wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,  

e) wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat gryfiński 

w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych; 

2) kultury i sztuki, w tym: 

a) organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza 

związanych z promocją dziedzictwa kulturowego powiatu, 
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b) organizowanie warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsca 

i wydarzenia historyczne na terenie powiatu, 

c) wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej 

oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu gryfińskiego, 

d) wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców 

powiatu gryfińskiego; 

3) turystyki i krajoznawstwa, w tym: 

a) upowszechnianie turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z terenu 

powiatu, 

b) wspieranie imprez turystycznych o zasięgu powiatowym, 

c) wspieranie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin,  

ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej; 

4) ochrony i promocji zdrowia, w tym: 

a) wspieranie programów edukacyjno-profilaktycznych oraz promocja działań 

profilaktycznych, 

b) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, 

c) wspieranie opieki nad osobą chorą; 

5) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa, w tym: 

a) powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, polegającej na prowadzeniu na terenie powiatu w roku 2020 punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

b) działania edukacyjne mające na celu upowszechnienie wiedzy o możliwościach dostępu 

do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców 

powiatu; 

6) ratownictwa i ochrony ludności, w tym: 

a) doposażenie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego 

w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt 

medyczny, leki i artykuły sanitarne, jak również utrzymanie gotowości ratowniczej, 

prowadzenie szkoleń ratowników wodnych, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu 

ratowniczego oraz prowadzenie dokumentacji wypadków w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie powiatu; 

7) pomocy społecznej, w tym: 

a) zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, w szkole i  w środowisku lokalnym oraz 

przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, 
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b) zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży całkowicie lub 

częściowo pozbawionym możliwości wychowywania się we własnej rodzinie w postaci 

pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

c) zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz osobom 

dorosłym, które z uwagi na stan zdrowia wymagają specjalistycznego leczenia i pomocy 

w postaci pobytu w domach pomocy społecznej; 

8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym: 

a) prowadzenie działań mających na celu wsparcie rodziny w wypełnianiu jej funkcji, 

b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodzicielskiej poprzez różne formy pieczy zastępczej, 

c) prowadzenie działań mających na celu ochronę osób, rodzin przed przemocą oraz ich 

wsparcie w sytuacjach kryzysowych; 

9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: 

a) udzielanie wsparcia podmiotom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, 

b) wspieranie działań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

z niepełnosprawnościami, 

c) wspieranie osób z  niepełnosprawnościami w  samodzielnym, niezależnym 

funkcjonowaniu i wypełnianiu ról społecznych, w tym prowadzenie działań związanych 

z aktywizacją społeczną i zawodową m.in. poprzez dofinansowanie działalności WTZ, 

d) prowadzenie współpracy z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu Współpracy w roku 
2020 

 

W roku 2020 Powiat Gryfiński zrealizował wydatki finansowe związane z Programem 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w ogólnej kwocie 14 753 187 zł. 

Kwota ta obejmuje wydatki poniesione przez:  

 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - 46 000,00 zł,  

 Wydział Organizacji i Informacji -126 060,00 zł,  

 Wydział Zarządzania Kryzysowego - 38 700,00 zł, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 14 542 427 zł. 
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Wykres 1. Środki finansowe na realizację Programu Współpracy w latach 2018-2020 

 

Kierunki wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji Programu Współpracy  

w latach 2018-2020 obrazuje poniższa tabela: 

Rodzaj zadania 2018 2019 2020 
Źródło 

finansowania 
Zadania z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury 
fizycznej 

36 600,00 42 700,00 30 000,00 Budżet Powiatu 

Zadania z zakresu kultury  
i sztuki 18 000,00 23 500,00 11 500,00 Budżet Powiatu 

Zadania z zakresu turystyki  
i krajoznawstwa 15 000,00 15 000,00 4 500,00 Budżet Powiatu 

Zadania z zakresu ochrony  
i promocji zdrowia - 3 000,00 - Budżet Powiatu 

Zadania z zakresu nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 

58 672,00 126 060,00 126 060,00 
Dotacja  

z budżetu 
państwa 

Zadania z zakresu 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, ratownictwa  
i ochrony ludności 

86 200,00 52 670,00 38 700,00 Budżet Powiatu 

Zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej 30 000,00 30 000,00 30 000,00 PFRON 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Gryfinie  

64 540,00 
580 860,00 

70 370,00 
633 360,00 

79 707,00 
717 360,00 

Budżet Powiatu 
PFRON 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Goszkowie 

59 320,00 
497 880,00 

69 320,00 
542 880,00 

68 320,00 
614 880,00 

Budżet Powiatu 
PFRON 

Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych - PCPR 

32 000,00 30 000,00 23 700,00 PFRON 

Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Trzcińsku Zdroju 3 081 355,00 3 520 834,00 3 592 270,00 

Dotacja 
  

Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach 3 439 873,00 3 605 451,00 3 791 252,00 Dotacja  

Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Moryniu 4 627 560,00 5 209 879,00 5 624 938,00 Dotacja  

 
 

12 627 860,00 13 975 024,00 14 753 187,00  

Tabela 1. Środki finansowe wydatkowane w ramach realizacji Programu Współpracy w latach 2018-2020 
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II. FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

1. Współpraca finansowa - zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym (otwarte konkursy ofert) 

 

1.1. Zadania z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

 
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy 

prawnej. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2232 z późn. zm.), we współpracy z gminami, rozpoczęło funkcjonowanie punktów pomocy.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej są 

zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez powiat  

w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. powiat powierza 

połowę punktów do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na 

udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a połowę organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

 

 Funkcjonowanie systemu darmowych porad prawnych 

W wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w roku 2019 (ogłoszenie: uchwała 

Zarządu Powiatu nr 183/2019 z dnia 24.10.2019 r.), do prowadzenia dwóch punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej została wybrana organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół Dzieci „ISKIERKA” z siedzibą w Szczecinie (rozstrzygnięcie: uchwała Zarządu 

Powiatu nr 198/2019 z dnia 28.11.2019 r. – powierzenie zadania).  

Na prowadzenie zadania udzielona została dotacja w wysokości 126 060,00 zł, która 

została wydatkowana w całości. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne były dla osób uprawnionych podczas 

dyżurów we wszystkie dni pracujące, w wymiarze 4 godzin dziennie. W 2020 r. udzielono 

łącznie 609 porad.  W związku z wystąpieniem zagrożenia wirusem SARS – CoV – 2 od dnia 13 

marca 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna w powiecie gryfińskim została ograniczona do 

udzielania porad przez telefon oraz innych środków porozumiewania się na odległość.  
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Lokalizacje punktów: 

GMINA PUNKT 
GODZINY 

OTWARCIA 
RODZAJ 

PORADNICTWA 

Stare Czarnowo 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Stare Czarnowo  
ul. Św. Floriana 10 

Poniedziałek 
15.00 – 19.00 

Pomoc prawna 
 

Gryfino 

Starostwo Powiatowe 
ul. 11 Listopada 16d 

Wtorek 
11.00 – 15.00 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 

ul. Łużycka 91 

Środa i piątek 
13.30 – 17.30 

Chojna 
Ośrodek Informacji dla Osób 

Niepełnosprawnych 
Chojna ul. Dworcowa 1 

Poniedziałek  
i czwartek 

13.30 – 17.30 
 

Mieszkowice Urząd Miejski Mieszkowice ul. 
Chopina 1 

Wtorek 
10.00 – 14.00 

Widuchowa 
Urząd Miejski Widuchowa  

ul. Grunwaldzka 8 
Środa 

9.00 – 13.00 

Moryń 
Urząd Miejski Moryń 

ul. Plac Wolności 1 
Piątek 

8.00 – 12.00 
Tabela 2. Zestawienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020 

 

Oprócz indywidualnego nieodpłatnego poradnictwa prawnego, ustawa przewiduje również 

działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zgodnie z jej zapisami, 

organy administracji publicznej są zobligowane do podejmowania działań edukacyjnych 

zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. 

Aby każdy uprawniony mieszkaniec powiatu mógł skorzystać z nieodpłatnej pomocy 

prawnej, organizacja realizująca zadanie opracowała dwa informatory, które zostały 

umieszczone na stronie internetowej powiatu, na stronie BIP, wywieszone na w widocznych 

miejscach w większości budynków użyteczności publicznej na terenie gmin powiatu 

gryfińskiego: 

1) Informator o zasadach działania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w powiecie gryfińskim w 2020 r. (obejmujący również rozpowszechnienie 

informacji o funkcjonowaniu punktów za pośrednictwem środków masowego przekazu 

 i innych form komunikacji, w tym aktualizacja Informatora o działalności krajowych 

organów ochrony prawnej, wydanego w 2019 r.); 

2) Informator dotyczący zasad przeprowadzania spraw rozwodowych. 

 

Corocznie przeprowadzana akcja informacyjna z pewnością przynosi oczekiwane rezultaty, 

co znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach.  Liczba udzielonych porad ma tendencję 

wzrostową - do 2019 r. Natomiast w 2020 r. widoczny jest spadek – prawdopodobnie w związku 

z trwającą pandemią Covid-19. 
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Wykres 2. Łączna liczba porad udzielonych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2017-2020 
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Wykres 3. Liczba porad udzielonych w poszczególnych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020 

 

 

1.2. Zadania z zakresu kultury fizycznej, kultury i sztuki, turystyki i krajoznawstwa 
oraz ochrony i promocji zdrowia 

 

Zarząd Powiatu ogłosił w dniu 30 stycznia 2020 r. - uchwałą nr 233/2020 - otwarty konkurs 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;  

 kultury i sztuki;  

 turystyki i krajoznawstwa; 

 ochrony i promocji zdrowia. 
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Wyszczególnienie 

Zadania  
z zakresu 

kultury 
fizycznej 

Zadania  
z zakresu 

kultury  
i sztuki 

Zadania  
z zakresu 
turystyki 

 

Zadania  
z zakresu 
promocji 
zdrowia 

 
RAZEM 

Liczba ofert złożonych 
w konkursie 

8 4 3 - 15 

Odrzuconych  
z przyczyn formalnych 

- - 3 - 3 

Liczba podpisanych 
umów na realizację 

zadania 
3 3 - - 6 

Wartość przyznanych 
dotacji 

23 000,00 11 500,00 0,00 0,00 34 500,00 

Wartość 
wydatkowanych 

dotacji 
13 000,00 9 500,00 0,00 0,00 22 500,00 

Tabela 3. Realizacja współpracy z NGO w ramach konkursu w 2020 r. 
 

 

Zestawienie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania  
Przyznana 

kwota dotacji 
UWAGI 

1. 
Stowarzyszenie Sportowe 

„Fani Formy” 
„III Wielkanocy  

Bieg Zająca” 
4 000,00 

Brak realizacji 
zadania* 

2. Klub Sportowy „ACTIVE LIFE” 
„Zachodniopomorska Liga 

MTB – Chojna” 
5 000,00  

3. 
Stowarzyszenie na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „PROMYK” 

„Łączy nas sport. 
Integracyjne zawody 

sportowe dla osób 
niepełnosprawnych  

z terenu powiatu 
gryfińskiego” 

2 000,00 
Brak realizacji 

zadania* 

4. Klub Motorowy Chojna 

„Międzynarodowe 
Mistrzostwa Strefy 
Polski Zachodniej  

w Motocrossie” 

7 000,00  

5. 
Stowarzyszenie Amatorów  
Piłki Siatkowej „LIBERO”  

w Gminie Banie 

„VI Festiwal Piłki 
Siatkowej Dziewcząt 

CICONIA CUP” 
1 000,00  

6. Stowarzyszenie Nowe 
Perspektywy 

„Dzień sportu i rodziny  
w Starym Czarnowie” 

3 000,00 Brak realizacji 
zadania* 

7. 
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy KRZYWIN 

„Powiatowy Turniej 
Najmłodszych Adeptów 
Siatkówki – Krzywin 16 

października 2020 roku” 

1 000,00 
Brak realizacji 

zadania* 

 23 000,00  
Tabela 4. Zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

*Cztery organizacje wycofały się z realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z powodu 
pandemii Covid-19.  
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Rysunek 1. Klub Sportowy "ACTIVE LIFE" - Zachodniopomorska Liga MTB - Chojna 

 

 

Zestawienie zadań z zakresu kultury i sztuki w 2020 r.: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania  
Przyznana 

kwota dotacji 
UWAGI 

1. Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki 
„Cienie zapomnianych 
kultur w pocysterskim 

Kołbaczu” 
4 000,00  

2. 
Stowarzyszenie na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „PROMYK” 

„Ożywienie pamięci  
o przodkach i tradycji 

poprzez twórczość 
artystyczną osób 

niepełnosprawnych  
w miejscach historycznie 

ważnych dla terenu 
powiatu gryfińskiego” 

2 000,00 
Brak realizacji 

zadania* 

3. Fundacja Droga Lotha 
„Warsztaty rzemiosł 

dawnych w Trzcińsku- 
Zdroju 2020” 

4 000,00  

4. 
Fundacja Akademia Muzyki 

Dawnej 

„Na Gotyckim Szlaku –  
XI Letni Festiwal 
Wędrowny 2020” 

1 500,00  

 11 500,00  
Tabela 5. Zadania publiczne z zakresu kultury i sztuki w 2020 r. 

*Jedna organizacja wycofała się z realizacji zadania z zakresu kultury i sztuki z powodu pandemii Covid-19.  

 
 
 

  
Rysunek 2. Fundacja Droga Lotha - "Warsztaty rzemiosł dawnych w Trzcińsku-Zdroju 2020" 

 
 

                                                 

Ze złożonych 3 ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa, żadna nie spełniła wymagań 

formalnych. W związku z tym, Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 2 kwietnia 2020 r. - uchwałą  
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nr 274/2020 - ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

w zakresie turystyki i krajoznawstwa.  

Wpłynęła 1 oferta: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno – na wsparcie realizacji 

zadania pn. „Rowerem na szlaku Pana Samochodzika - edycja VIII.  

Uchwałą nr 304/2020 Zarząd rozstrzygnął konkurs i przyznał dofinansowanie w wysokości 

4 500,00 zł (dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości). 

 

     
Rysunek 3. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno - "Rowerem na szlaku Pana Samochodzika - edycja VIII" 
 

Na zadania z zakresu promocji zdrowia nie wpłynęła żadna oferta. 

 

1.3. Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym rehabilitacja zawodowa 
 

 
Świadczenie usług z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.  

Zarząd Powiatu w dniu 21 maja 2020 r. - uchwałą nr 295/2020 - ogłosił otwarty konkurs 

ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w roku 2020 zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym. 

Na konkurs wpłynęły 3 oferty, dwie oferty nie spełniały wymogów formalnych. Zarząd na 

posiedzeniu w dniu 9 lipca 2020 r. - uchwałą nr 312/2020 - przyznał dotację 1 organizacji:  

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania  
Przyznana 

kwota dotacji 
UWAGI 

1. 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „MOST” 
koło nr 1 w Gryfinie 

 
Wspieranie realizacji 

zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób 
niepełnosprawnych  

w roku 2020  
 

30 000,00 

Dotacja 
wykorzystana 

w pełnej 
wysokości 

Tabela 6. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2020 r. 
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Kolejny, drugi konkurs z tego zakresu został ogłoszony w dniu 9 lipca 2020 r. – uchwałą 

 nr 313/2020.  Na realizację zadania przeznaczono kwotę 20 000,00 zł.  Z powodu braku ofert 

nie rozstrzygnięto konkursu. 

 
 

2. Współpraca finansowa – inne tryby 
 
 

2.1. Małe granty 

 
Małe granty to potoczna nazwa przyjęta dla pozakonkursowego trybu zlecania realizacji 

zadań publicznych. Dotacja tego typu przyznawana jest na wniosek organizacji pozarządowej.  

Tę możliwość przewiduje art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Organizacja chcąca ubiegać się o środki publiczne w ramach tej procedury musi spełnić 

następujące warunki: 

 wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 

kwoty 10 000,00 zł, 

 zadania publiczne muszą być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, 

 łączna kwota środków finansowych przekazywanych tej samej organizacji pozarządowej 

lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy, 

nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł w danym roku kalendarzowym. 

Z uwagi na to, że nie jest to podstawowa forma zlecania realizacji zadań, jednostka 

samorządu terytorialnego w tym trybie nie może przekazać więcej niż 20% budżetu 

przeznaczonego na dotacje dla organizacji pozarządowych. 

W roku 2020 wpłynęły 2 oferty na realizację zadań w obszarze wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej – obydwie oferty zostały uznane przez zarząd za celowe  

i otrzymały wsparcie. 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania  
Przyznana 

kwota dotacji UWAGI 

1. 

 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Nawiedzenia NMP w Szczecinie 
 

Grand Prix Powiatu 
Gryfińskiego w MTB 

4 000,00 
Brak realizacji 

zadania* 
 

2. 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Hermes” w Gryfinie 
Gryfiński Bieg 

Niepodległości 2020 
3 000,00 

 
Brak realizacji 

zadania* 
 

Tabela 7. Tryb pozakonkursowy - dotacje na zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

*Obydwie organizacje wycofały się z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  
z powodu pandemii Covid-19.  
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Na wykresie przedstawiono wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań 

publicznych w trybie pozakonkursowym w latach 2016-2020: 
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Wykres 4. Tryb pozakonkursowy - środki finansowe w latach 2016-2020 
 
 
 

2.2. Dotacje celowe na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych  
             

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie realizowało współpracę w organizacjami 

pozarządowymi m.in. w oparciu o ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573).  

Aktywność w ramach działań z organizacjami pozarządowymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych i starszych realizowana jest w kilku obszarach: 

 I obszar – dofinansowanie działalności 2 warsztatów terapii zajęciowej,  

 II obszar – wspieranie działalności 3 domów pomocy społecznej,  

 III obszar – dofinansowanie innej aktywności stowarzyszeń skupiających osoby   

niepełnosprawne. 

 

Organizacja 
pozarządowa 

Zadanie Kwota dotacji 

Polskie Stowarzyszenie  
na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną  

koło w Gryfinie 

Prowadzenie 
Warsztatu Terapii 

Zajęciowej  
w Gryfinie 

 uczestniczyło 35 osób 
 7 pracowni terapeutycznych: 

gospodarstwa domowego  
i ogrodnictwa, krawiecka, 
plastyczno-rękodzielnicza, 
poligraficzna z elementami 
doradztwa zawodowego, 
stolarsko-dekoratorska, 
technik różnych, fotograficzno-
komputerowa 

79 707,00  
środki własne 

powiatu 
717 360,00 

środki PFRON 

Brak realizacji 
zadań z uwagi 
na Covid-19 
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Stowarzyszenie na Rzecz 
osób Niepełnosprawnych 

„Promyk” w Goszkowie 

Prowadzenie 
Warsztatu Terapii 

Zajęciowej  
w Goszkowie 

 uczestniczyło 30 osób 
 6 pracowni terapeutycznych: 

gospodarstwa domowego, 
plastyczna, stolarsko-
wikliniarska, ogrodnicza, 
krawiecko-dziewiarska, 
rękodzieła artystycznego 

 
68 320,00 

środki własne 
powiatu 

614 880,00 
środki PFRON 

 1 480 267,00 
Tabela 8. Współpraca finansowa PCPR z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 

 
 
 

Ponadto, na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XVI/114/2020 z dnia 30 

kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań realizowanych w 2020 r.  ze środków PFRON, 

dofinansowano sport, kulturę i rekreację osób niepełnosprawnych. 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania  
Przyznana 

kwota dotacji 
UWAGI 

1. Stowarzyszenie „MOST” 
„Powiatowa prezentacja 

życia twórczego” 
4 000,00 

Dotacje 
wykorzystane 

w pełnej 
wysokości 

2. 
Polski Związek Emerytów  

i Rencistów oddział Gryfino 
„Powitanie Lata” 

„Pożegnanie Lata” 
4 700,00 

3. 

Zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek Samarytanek 

Krzyża Chrystusowego 
w Niegowie 

Spotkanie Integracyjne 
Euro Moryń 2020 

3 600,00 

4. 
Polski Związek Niewidomych  

w Gryfinie Warsztaty wyjazdowe 8 400,00 

5. 
Stowarzyszenie „Dom z Sercem” 

w Trzcińsku-Zdroju 
„Pożegnanie Lata” 3 000,00 

 23 700,00  
Tabela 9. Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych 

 
 
 
W 2020 r. w trakcie realizacji były również 3 zadania publiczne o charakterze wieloletnim 

(tzn. czas realizacji zadania wykracza poza rok kalendarzowy). Były to zadania prowadzenia 

domów pomocy społecznej na podstawie umów podpisanych we wcześniejszych latach. 

 
Organizacja 

pozarządowa 
Zadanie Kwota dotacji 

Stowarzyszenie  
„Dom z Sercem” 

w Trzcińsku-Zdroju 

Prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej  
w Trzcińsku-Zdroju 

 dla osób przewlekle 
somatycznie chorych –  
82 miejsca 

 powierzenie prowadzenia 
zadania w latach 2018-2022 

3 592 270,00  
 

Stowarzyszenie  
„Pod Dębami” 

w Dębcach 

Prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej 

w Dębcach 

 dla osób przewlekle 
somatycznie chorych –  
81 miejsc 

 powierzenie prowadzenia 
zadania w latach 2018-2022 

3 791 252,00 
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Zgromadzenie Sióstr 
Benedyktynek 

Samarytanek Krzyża 
Chrystusowego 

w Niegowie 

Prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej 

w Moryniu 

 dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie –  
120 miejsc 

 powierzenie prowadzenia 
zadania w latach 2016-2020 

5 624 938,00 
 

 13 008 460,00 
Tabela 10. Środki przekazane na zadania wieloletnie 
 
 

2.3. Dotacje celowe na działania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego  

 
Uwzględniając wnioski składane przez Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

powiatu gryfińskiego, w 2020 r. udzielono dotacji celowych 9 gminom w łącznej kwocie 

38 700,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu dla OSP. 

 

Lp. Nazwa dotowanego Przeznaczenie dotacji 
Kwota 
dotacji 

1. 
 

Gmina Chojna 

OSP Chojna Dofinansowanie zakupu hełmów 
strażackich i latarek nahełmowych  2 000,00 

OSP w Krajniku Dolnym 
Dofinansowanie zakupu ubrania 
specjalnego i mikrofonogłośników  
do telefonów nasobnych 

3 500,00 

OSP Mętno Dofinansowanie zakupu kamery 
termowizyjnej 2 000,00 

OSP Lisie Pole Dofinansowanie zakupu butli do 
aparatów powietrznych 2 000,00 

2. 
 

Gmina 
Trzcińsko-

Zdrój 

OSP Góralice Dofinansowanie zakupu ubrania 
specjalnego 1 000,00 

OSP w Piasecznie Dofinansowanie zakupu ubrania 
specjalnego 1 000,00 

OSP Strzeszów Dofinansowanie zakupu ubrania 
specjalnego 1 000,00 

OSP Trzcińsko-Zdrój Dofinansowanie zakupu aparatów 
powietrznych ODO 3 000,00 

3. 
 

Gmina Cedynia 
OSP Czachowo Dofinansowanie zakupu ubrania 

specjalnego i pary butów strażackich 2 000,00 

OSP Osinów Dolny Dofinansowanie zakupu wentylatora 
oddymiającego 2 000,00 

4. 
Gmina 

Mieszkowice 

OSP Goszków Dofinansowanie zakupu drabiny    600,00 

OSP Mieszkowice 
Dofinansowanie zakupu  
4 kombinezonów ochronnych,  
2 półmasek, 2 węży ssawnych  

3 000,00 

OSP w Zielinie 
Dofinansowanie zakupu 2 par butów 
specjalnych gumowych, 2 kominiarek 
niepalnych  

1 000,00 

OSP w Starych Łysogórkach Dofinansowanie zakupu systemu 
selektywnego alarmowania 1 800,00 

5. Gmina Banie OSP w Dłusku Gryfińskim  Dofinansowanie zakupu 
opryskiwacza spalinowego 

1 200,00 

6. Gmina Gryfino OSP Wełtyń Dofinansowanie zakupu drabiny 
ratowniczej  

2 000,00 

7. 
 

Gmina Stare 
Czarnowo 

OSP w Żelewie Dofinansowanie zakupu radiotelefonu 
nasobnego 

1 500,00 

OSP w Starym Czarnowie Dofinansowanie zakupu 
podkrzesywarki spalinowej 

2 000,00 

8. Gmina Moryń OSP Moryń Dofinansowanie zakupu 
siekieromłota, 2 łopat, 2 szpadli,  

2 000,00 
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6 pachołków, bosaka, łomu prostego, 
kilofa, 2 kluczy łączników 

9. 
 

Gmina 
Widuchowa 

OSP Widuchowa Dofinansowanie zakupu zestawu  
do tlenoterapii biernej 

1 500,00 

OSP Krzywin Dofinansowanie zakupu kompletu 
łańcuchów do zestawu LUKAS  

2 600,00 

 38 700,00 
Tabela 11. Dofinansowanie ze środków powiatu działalności OSP  

 
 
 

3. Działania wspierające potencjał organizacji 
 

3.1. Patronaty Starosty Gryfińskiego 
 
Honorowy Patronat Starosty Gryfińskiego przyznawany jest inicjatywom i przedsięwzięciom 

wartościowym społecznie oraz istotnym dla rozwoju i promocji powiatu gryfińskiego. Można 

wymienić tu inicjatywy społeczne, obywatelskie, kulturalne, sportowe, edukacyjne, 

ekonomiczne, ekologiczne, prozdrowotne itp. 

W roku 2020 przyznano Honorowy Patronat Starosty Gryfińskiego na wydarzenia i imprezy 

realizowane przez organizacje pozarządowe, przy czym na niektóre  przedsięwzięcia udzielono 

również wsparcia finansowego. 

Lp. Organizator Nazwa wydarzenia UWAGI 

1. 
Fundacja Pogoń Szczecin  

Footbll Schools 

"Turniej Pogoń Szczecin Footbal Schools" 
Data: 20.01.2020 r. 
Miejsce: Hala Sportowa przy ul. Barnima III 1  
w Widuchowej 

 
 
 
 

2. 
 Koło Gospodyń Wiejskich  

w Różańsku 

I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich „Siła jest 
Kobietą!” 
Data: 25.07.2020 r. 
Miejsce: Różańsko 

Turniej 
przełożono na 
5.09.2020 r. 

3. 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Nawiedzenia NMP  

w Szczecinie 
ks. Marian Augustyn 

Grand Prix Powiatu Gryfińskiego w MTB  
Data: 28.03.2020 r.  
Miejsce: Przyjezierze (gm. Moryń) 
 
 

Zawody 
przełożone na 
2021 r. 

4. Centrum Kultury w Chojnie 

III edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Gwiazd 
Polskiej Estrady 
Data: 18.04.2020 r. 
Miejsce: Centrum Kultury w Chojnie 

Festiwal 
przełożony na  
22.05.2021 r. 

5. 

Sołectwo Kłosów,  
Muzeum Pamiątek 1. Armii 

Wojska Polskiego oraz 
Dziejów Ziemi Mieszkowickiej 

VI Rajd Szlakiem Pamięci Narodowej 
Data: 2.05.2020 r. 
Miejsce: Kłosów-Mieszkowice-Gozdowice-
Czelin-Kłosów 

Rajd przełożony 
na lipiec 2020 r. 

6. 
Parafia Rzymskokatolicka 

Lubanowo i Banie,  
Dom Kultury w Baniach 

IV Festiwal Papieski im. św. Jana Pawła II 
TOTUS TUUS 
Data: 18.05.2020 r. 
Miejsce: Dom Kultury w Baniach 

Festiwal 
przełożony  
na 2021 r. 
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7. 
Muzeum Pamiątek 1. Armii 

Wojska Polskiego oraz 
Dziejów Ziemi Mieszkowickiej 

IX Wakacje z Historią 
Data: 31.07-8.08.2020 r. 
Miejsce: Gozdowice 

 

8. Fundacja Droga Lotha 

"Trzcińskie Spotkania z Historią 2020" oraz 
"Turniej Walk Rycerskich w Trzcińsku-
Zdroju" 
Data: 29.08.2020 r.  
Miejsce: Trzcińsko-Zdrój  

 

Tabela 12. Honorowy Patronat Starosty Gryfińskiego w 2020 r. 
 

 

3.2. Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami 
pozarządowymi 

 

Przepisy prawa obligują organy samorządu terytorialnego do konsultowania projektów 

aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.  

Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały Nr XLIV/378/2010 Rady Powiatu  

w Gryfinie z dnia 9 września 2010 r. 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 2020 r., w celu zrealizowania ustawowych wymogów, opracowano projekt „Programu 

współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku” - po uprzednim zebraniu danych  

z komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek powiatowych, na temat obszarów 

planowanej współpracy z NGO.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeprowadzono konsultacje projektu Programu  

w terminie: 2 do 18 października 2020 r., gdzie podmioty trzeciego sektora miały możliwość 

zgłaszania swoich uwag bądź propozycji zmian do udostępnionego dokumentu.  

Do projektu Programu na rok 2021 żadna organizacja nie zgłosiła uwag. 

 

3.3. Ewidencja organizacji pozarządowych 

 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1133) Starosta prowadzi ewidencję uczniowskich klubów sportowych oraz pozostałych 

klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, których siedziby mieszczą  

się na terenie powiatu gryfińskiego.  

Natomiast na podstawie art. 40a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  

o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) Starosta prowadzi ewidencję stowarzyszeń 
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zwykłych, których siedziba znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego. Pozostałe organizacje, 

takie jak stowarzyszenia i fundacje podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Spektrum działań poszczególnych NGO pozwala na realizację wielu zadań publicznych w tym 

z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa. 

 

Na terenie powiatu gryfińskiego w 2020 roku zewidencjonowanych było 323 organizacji 

(stan na 31.12.2020 r.), w tym: 

 w ewidencji klubów sportowych działających w formie towarzyszeń, których statuty nie 

przewidują  prowadzenia działalności gospodarczej – 47, 

 w ewidencji uczniowskich klubów sportowych – 53, 

 stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sportowym – 182, 

 w ewidencji stowarzyszeń zwykłych – 31, 

 fundacji – 10. 
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Wykres 5. Ilość organizacji pozarządowych nad którymi nadzór sprawuje Starosta Gryfiński 
 

*Od 20 maja 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zakładania i działania stowarzyszeń zwykłych. Istniejące 
stowarzyszenia miały dwa lata na dostosowanie się do nowych przepisów, czas ten minął 20 maja 2018 r. Po tej dacie 
stowarzyszenia, które nie dokonały przerejestrowania do nowej ewidencji, z mocy prawa przestały istnieć.  

 

3.4. Pozostałe działania  

 

 AKCJA 1% - Akcja zachęcająca mieszkańców powiatu do przekazywania 1% podatku 

lokalnym organizacjom pożytku publicznego od wielu lat są prowadzone przez 
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Starostwo. Na stronie internetowej Powiatu www.gryfino.powiat.pl  publikowana była 

lista OPP wraz z danymi. Akcja promowana była również przez portal społecznościowy  

Facebook.  

       W 2020 r. organizacje łącznie otrzymały kwotę 98 198,60 zł. 

 Pomoc przy zakładaniu stowarzyszeń i klubów sportowych: indywidualne konsultacje  

w zakresie zakładania stowarzyszeń, prowadzenia i likwidacji stowarzyszeń/ klubów. 

 Publikowanie na stronie powiatowej informacji o otwartych konkursach z innych źródeł; 

promowanie lokalnych organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nie działań 

na stronie www.gryfino.powiat.pl. Osobna zakładka w BIP - zebranie w jednym miejscu 

wszystkich informacji istotnych dla organizacji i ułatwiła pobranie druków czy też 

odszukanie wiadomości dotyczących np. konkursów ofert. 

 Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych  

w ramach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Posiedzenia Rady 

odbyły się kilka razy w roku. Społeczna Rada opiniowała projekty uchwał dotyczące 

podziału środków PFRON na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych.  Opiniowała także wnioski o dofinansowanie  

w ramach programu ,,Wyrównywanie różnic między regionami’’. 

 Podejmowanie działań i inicjatyw służących wzmocnieniu i usprawnieniu 

funkcjonowania stowarzyszeń i organizacji, które swoje cele realizują na rzecz 

społeczności lokalnej. W 2020 r. w ramach takich inicjatyw organizacje otrzymywały 

dodatkowe wsparcie rzeczowe np. upominki z okazji obchodzonych przez nie jubileuszy, 

zakup nagród, udzielenie wsparcia na organizowane imprezy i uroczystości. W ramach 

Patronatu wartość wsparcia wyniosła 1 000,00 zł. Przekazywano również organizacjom 

materiały promocyjne (wartość udzielonego wsparcia 1 940,00 zł). 

 Czynna działalność Powiatu w ramach utworzonego Stowarzyszenia Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (DIROW) – wsparcie działalności organizacji 

poprzez wpłatę składki członkowskiej w kwocie 5 209,00 zł. DIROW wspierał 

inicjatywy w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, zachowania 

dziedzictwa lokalnego poprzez ogłaszanie naborów wniosków o wsparcie tych działań. 

W 2020 r. otrzymało dofinansowanie 15 wnioskodawców. 

 Dostęp do elektronicznej bazy danych dotyczących organizacji pozarządowych 

zarejestrowanych w KRS, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, uczniowskich 

klubów sportowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu gryfińskiego. 
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III. PODSUMOWANIE 
 

Jak wskazano w Sprawozdaniu, Powiat Gryfiński w roku 2020 współpracował  

z organizacjami zaliczanymi do trzeciego sektora na wielu płaszczyznach. Udzielano wsparcia 

zarówno w formach finansowych jak i niefinansowych, realizując zapisy zawarte w Programie 

Współpracy.  

Ubiegły rok sprawił też wiele trudności organizacjom w realizacji zaplanowanych zadań.  

W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem od 14 marca 

2020 r. stanu epidemicznego w Polsce, większość zadań zleconych organizacjom pozarządowym 

w trybach: konkursowym i pozakonkursowym nie zostało zrealizowanych. Na powyższe wpływ 

miał zakaz prowadzenia działalności w zakresie organizacji imprez, szkoleń, konferencji, 

spotkań. Całkowity zakaz prowadzenia działalności objął również wszelkie formy 

organizowania imprez kulturalnych i sportowych. 

 
Zestawienie osiągniętych rezultatów realizacji Programu określa poniższa tabela: 
 

Lp. Miernik  Wartość 
1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 5 

2. 
Liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, 
w tym ilość organizacji 

24 
18 

3. 
Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, 
w tym ilość organizacji 

9 
9 

4. 
Liczba zadań publicznych powierzonych do realizacji w ramach otwartych 
konkursów ofert, 
w tym ilość organizacji 

1 
 

1 

5. 
Liczba zadań publicznych powierzonych do realizacji w ramach otwartych 
konkursów ofert z lat poprzednich (2015 r., 2017 r.), 
w tym ilość organizacji 

2 
3 

6. Liczba ofert złożonych w trybie art. 19a 2 

7. Liczba zawartych umów w trybie art. 19a - 

8. 
Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane  
z przyczyn zależnych od organizacji 

- 

9. 
 
Beneficjenci zrealizowanych zadań (wielkość grupy odbiorców) 

5 425 osoby  
(w tym 3019  

on line) 

10. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym  
na  realizację zadań publicznych – otwarte konkursy ofert 

183 060,00 zł 

11. 
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym  
na prowadzenie powierzonych zadań publicznych – otwarte konkursy ofert z lat 
poprzednich (2015 r., 2017 r.) 

13 008 460,00 zł 

12. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym                          
w trybie 19a  

- 

13. Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje - 

14. 
Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, 
skierowana do konsultacji przez organizacje 

1 

Tabela 13. Podsumowanie otwartych konkursów i „małych grantów” 
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Sprawozdanie przygotowano na podstawie informacji przekazanych przez wydziały 
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Opracowanie: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 

 


