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I.  WSTĘP 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (dalej jako ustawa) jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 

współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy (dalej jako organizacje pozarządowe). Współpraca ta dotyczy sfery zadań publicznych 

wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami własnymi danej 

administracji publicznej. Współpraca mająca charakter finansowy i pozafinansowy, powinna 

odbywać się w oparciu o pięć podstawowych zasad: pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Ustawodawca narzucił 

obowiązek uchwalenia na dany rok programu współpracy jednostki samorządu terytorialnego 

z organizacjami pozarządowymi, po skonsultowaniu z nimi, co wynika z art. 5a ust. 1 ustawy. 

Do 31 maja następnego roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy przedkładane 

jest organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i publikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy 

powiatu z sektorem pozarządowym. Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Powiatu 

Gryfińskiego w realizacji jego zadań statutowych. Samorząd powiatu współpracuje  

z sektorem pozarządowym wspierając realizację zadań publicznych z przekonaniem,  

że organizacje pozarządowe znając potrzeby lokalne mogą realizować je skuteczniej  

i efektywniej. Oprócz wspierania realizacji priorytetowych zadań publicznych samorząd 

powiatu podejmuje również działania na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego oraz wzmacniania dialogu międzysektorowego. 

 

II.  PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2015 ROK 

Program Współpracy to najważniejszy dokument regulujący zasady współdziałania 

samorządu powiatowego z III sektorem, który Rada Powiatu co roku przyjmuje, wyznaczając 

nowe cele i założenia. Zgodnie z ustawą roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3. uchwalany jest do 30 listopada 

roku poprzedzającego okres obowiązywania programu, z zachowaniem przepisów ustawy 

regulującej proces przyjęcia programu.  Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy, zostały 

przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2015 rok. 
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  Celem konsultacji było zapewnienie możliwości wnoszenia uwag przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na 

terenie powiatu gryfińskiego, a tym samym poznanie opinii na temat projektu Programu 

współpracy Powiatu z organizacjami. 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie 9-22 października 2014 r.  

i odbywały się w następujących formach: 

 

 

 

 

 

 

Podejmowana działalność III sektora obejmuje szeroki zakres ważnych społecznie zadań 

odpowiadający katalogowi zadań publicznych realizowanych na rzecz mieszkańców naszego 

powiatu. Formy oraz zakres zadań przewidzianych do realizacji z organizacjami w roku 2015 

określiła uchwała Nr XL/288/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 października 2014 r. 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 

rok. Z wymienionych form konsultacji nie skorzystała żadna organizacja pozarządowe oraz 

podmiot uprawniony. W związku z tym nie podjęto żadnych ustaleń dodatkowych odnośnie 

konsultowanego projektu Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 

rok. 

 

 

 

 

Formy przeprowadzony 

konsultacji programu 

 

przesłanie drogą 

elektroniczną pełnej 

informacji do wszystkich 

zainteresowanych podmiotów 

 

publikacja na stronie 

internetowej, w BIP  oraz na 

tablicach ogłoszeń informacji 

zawierającej zaproszenie do 

udziału w konsultacjach 

 

przyjmowanie pisemnych 

opinii, uwag i wniosków na 

formularzu konsultacji w 

Wydziale Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki w Gryfinie  
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III.  NGO W POWIECIE GRYFIŃSKIM 

Spektrum działań poszczególnych NGO pozwala na realizację wielu zadań publicznych  

z zakresu między innymi: działalności charytatywnej, wolontariatu, ochrony i promocji 

zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ponadto kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, 

ekologii,  ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  turystyki i krajoznawstwa, itp.  

 

Na terenie powiatu gryfińskiego w 2015 roku działało 306 organizacji pozarządowych 

(stan na 31.12.2015 r.). Były to zarówno organizacje pożytku publicznego podlegające 

obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz stowarzyszenia wpisane do 

ewidencji prowadzonej przez Starostę Gryfińskiego, w tym: 

 fundacje – 10; 

 stowarzyszenia zarejestrowane w KRS – 156; 

 terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń ogólnopolskich – 16; 

 stowarzyszenia zwykłe – 23; 

 stowarzyszenia kultury fizycznej – 50; 

 uczniowskie kluby sportowe – 51. 

Wśród organizacji pozarządowych najliczniejszą grupę stanowią organizacje prowadzące 

działalność sportową oraz działalność kulturalną. Największą aktywnością, mierzoną ilością 

realizowanych zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych 

przez Powiat Gryfiński w latach 2010-2015, wykazały się organizacje zajmujące się 

działalnością sportową, kulturalną oraz przyczyniające się do rozwoju turystyki. 

 

 

IV.  PRIORYTETOWE OBSZARY ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Do priorytetowych zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego realizowanych w 2015 

roku, przy współudziale organizacji pozarządowych, zgodnie z przyjętym Programem 

współpracy należały:    

 

1) zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinie i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 



 5 

2) zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w tym: 

dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

3) zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

w tym współorganizacja działań w postaci: festiwali, przeglądów twórczości, imprez 

mających na celu pielęgnowanie tradycji, kultury, patriotyzmu i polskości; 

4) zadania w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym 

współorganizacja działań w postaci: turniejów, memoriałów, mistrzostw polski i powiatu, 

biegów i festynów, rozgrywek ligowych; 

5) zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w tym współorganizacja działań  

w postaci: wystaw, zlotów, maratonów, rajdów. 

 

W 2015 roku z organizacjami współpracowały głownie: 

1) wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego: 

 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – monitorowanie realizacji programu 

współpracy, bieżąca współpraca z organizacjami przy realizacji zadań z zakresu 

kultury i sportu, turystyki oraz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, obsługa 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu  

w powyższym zakresie, administrowanie internetowej zakładki dla organizacji 

pozarządowych; 

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego. 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zlecanie organizacjom realizacji zadań 

dotyczących rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

3) Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – inspirowanie przedsięwzięć 

zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz 

realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie 

projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich 

skutków dla osób niepełnosprawnych. 
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V.  FORMY WSPÓŁPRACY 

Jedną z form współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi  

w 2015 roku, obok współpracy pozafinansowej, była współpraca finansowa. Polegała ona na 

zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych należących do powiatu  

w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy. Takie zlecanie mogło mieć charakter wsparcia, 

czyli dofinansowania realizacji zadania, lub powierzenia, czyli finansowania realizacji 

zadania. Występowało ono przede wszystkim w ramach otwartych konkursów na realizację 

zadań publicznych, ale także jako udzielanie dotacji zgodnie z art. 19a ustawy, które potocznie 

nazywane jest małymi grantami. 

 

VI.  OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ 

        PUBLICZNYCH ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU  

Zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania wraz  

z udzielaniem dotacji, odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert, ogłaszanych  

w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

Zarząd Powiatu w dniu 5 lutego 2015 r. (uchwała nr 21/2015) ogłosił otwarty konkurs 

ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie: 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

 turystyki i krajoznawstwa. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu (uchwała nr 46/2015 z 26 marca 2015 r.) dotacje 

przyznano na realizację 17 zadań. 

Ogólne zestawienie danych liczbowych 

Lp. Konkurs ofert na wsparcie 

realizacji zadań 

 

Rodzaj zadania 
Kultura, sztuki, 

ochrona dóbr 

kultury  

i dziedzictwa 

narodowego 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Turystyka 

i krajoznawstwa 
Razem 

1. Środki finansowe przeznaczone  

na realizację zadań 
15 000,00 30 000,00 8 000,00 53 000,00 

2. Liczba organizacji 

wnioskujących o dotacje 
7 7 3  

3. Liczba złożonych ofert 7 8 3 18 

4. Łączna wysokość 

wnioskowanych dotacji 
33 801,00 59 278,00 7 246,00 100 325,00 

5. Liczba organizacji, którym 

przyznano dotacje 
6 7 3  

6.  Liczba organizacji, które 

podpisały umowy 
6 7 3  

7. Liczba zawartych umów na 

realizację zadania 
6 8 3 17 

8. Wartość zawartych umów 15 000,00 30 000,00 5 789,00 50 789,00 
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Wykaz podmiotów, które podpisały umowę na dofinansowanie realizacji zadań publicznych 

w roku 2015 w trybie otwartego konkursu ofert: 

 
 

Przedsięwzięcia  dofinansowane z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 

dotacja 

1. Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki „Cienie zapomnianych kultur 2015” w Kołbaczu 2 904,00 

2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Gryfinie 

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością 

Intelektualną – Neptunalia 2015 

1 790,00 

3. Stowarzyszenie Historyczno-

Kulturalne „Terra Incognita” 

Tajemnice Cedyni – gra miejska 2 100,00 

4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „PROMYK” 

Goszków 

Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej dla Osób 

Niepełnosprawnych 

1 197,00 

5. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 

Krzyża Chrystusowego 

Wspólne koncertowanie „Siejmy Radość” 1 394,00 

6. Gryfiński Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

Konferencja naukowa „Uniwersytety Trzeciego 

Wieku na Pograniczach” 

5 615,00 

                       

 
 

 

„ 

Cienie zapomnianych kultur 2015” w Kołbaczu 
 

 
 

 
 

 
Wspólne koncertowanie „Siejmy Radość” 
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Przedsięwzięcia dofinansowane z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 

dotacja 

1. 

 

Klub Motorowy Chojna IX Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej  

w Motocrossie 

4 342,00 

2. Stowarzyszenie Amatorów Piłki 

Siatkowej „Libero” w Gminie 

Banie 

Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt CICONIA 

CUP 

1 456,00 

3. 

 

Uczniowski Klub Pływacki 

„Marlin” Gryfino 

Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu 

Gryfińskiego 

1 979,00 

4. Klub Bokserski Garda Sobota Bokserska 10 447,00 

5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk” 

Goszków 

Bądźmy aktywni – powiatowe rozgrywki  

w tenisie stołowym dla Osób Niepełnosprawnych 

2 251,00 

6. Uczniowski Klub Pływacki 

„Marlin” Gryfino 

Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości  

i Wszechstronności Stylowej Miting Pływacki 

Laguna Cup 

4 110,00 

7. Uczniowski Klub Sportowy 

„Energetyk Junior” 

XXIII Edycja Międzynarodowego Festiwalu Piłki 

Nożnej – Gryfino Cup 2015 

4 229,00 

8. Stowarzyszenie Turystyczno-

Sportowe „Kontra” Banie 

Współorganizacja turniejów piłki siatkowej 

plażowej 

1 186,00 

  
                                                                                                         

 
 

                                                                                               

        

 

 

               
Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt CICONIA CUP 

 

 

 

 

 
Bądźmy aktywni – powiatowe rozgrywki w tenisie stołowym dla Osób Niepełnosprawnych 
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Przedsięwzięcia dofinansowane z zakresu turystyki i krajoznawstwa 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 

dotacja 

1. Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Hermes” w Gryfinie 

„Gryfińskie Rajdy Rowerowe – 20 tras na XX 

lecie” 

3 774,00 

2. Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” „Młodzi podróżnicy odkrywają niezwykłe miejsca 

powiatu gryfińskiego” 

967,00 

3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Koło w Gryfinie 

„Żyj aktywnie poprzez turystykę z mapą  

i kompasem” 

1 048,00 

 

 
 

 

 
 

            
„Młodzi podróżnicy odkrywają niezwykłe miejsca powiatu gryfińskiego” 

 

 

 

 

 

VII.  TRYB BEZKONKURSOWY  

Małe granty, czyli uproszczony tryb zlecania realizacji zadań publicznych, wiąże się  

z przyznaniem dotacji na zadanie, którego realizacja nie trwa dłużej niż 90 dni, a kwota 

dotacji nie przekracza 10 000 złotych na dany projekt. W tym trybie organizacja pozarządowa 

może uzyskać łącznie nie więcej niż 20 000 złotych w 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 2015 roku jedna organizacja złożyła wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie 

realizacji zadań publicznych. Zarząd Powiatu uznając celowość realizacji zadań udzielił 

dotacji w kwocie 7 000,00 zł, na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 
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Ogólne zestawienie danych liczbowych 

Lp. Konkurs ofert na wsparcie 

realizacji zadań 

 

Rodzaj zadania 
Kultury, sztuki, 

ochrona dóbr 

kultury  

i dziedzictwa 

narodowego 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Turystyki  

i krajoznawstwa 
Razem 

1. Środki finansowe przeznaczone  

na realizację zadań 
  7 000,00 7 000,00 

2. Liczba organizacji 

wnioskujących o dotacje 
  1 1 

3. Liczba złożonych ofert   1 1 

4. Łączna wysokość 

wnioskowanych dotacji 
  7 000,00 7 000,00 

5. Liczba organizacji, którym 

przyznano dotacje 
  1 1 

6. Liczba zawartych umów na 

realizację zadania 
  1 1 

7. Wartość zawartych umów   7 000,00 7 000,00 
 

 
 

Przedsięwzięcia dofinansowane z zakresu turystyki i krajoznawstwa 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 

dotacja 

1. Stowarzyszenie „Republika 

Międzyodrza” 

9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” 
7 000,00 

   

 

 

 

                
9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” 
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VIII.  POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 

Dofinansowanie zadań publicznych na podstawie zawartych umów wieloletnich 

W 2015 r. przekazano środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu 

pomocy społecznej w łącznej wysokości 2 940 963,85 zł, w tym na: 

1) dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez: 

 Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych Promyk w Goszkowie –  

50 653,50 zł (30 uczestników) 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło  

w Gryfinie – 38 834,35 zł (23 uczestników) 

2) prowadzenie domów pomocy społecznej przez: 

 Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju – 362 558,00 zł 

 Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach – 432 585,00 zł 

 Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego  

w Niegowie (DPS Moryń) – 2 056 333,00 zł 

 

Podstawą dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz prowadzenia 

domów pomocy społecznej były umowy wieloletnie zawarte w latach poprzednich. 

 

IX.  POZOSTAŁE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 

1) Udzielenie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska: 

 Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Szczecinie – dofinansowanie zadania 

„Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniem. Zwalczanie 

kłusownictwa wodnego na terenie powiatu gryfińskiego. Zakup lornetki 

noktowizyjnej” – 2 000,00 zł; 

2) Udzielenie dotacji celowej z zakresu bezpieczeństwa publicznego: 

 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Powiatowy w Gryfinie – 

utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych, 

organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych, utrzymanie 

gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego – 8 500,00 zł; 

3) Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji – PCPR w Gryfinie podpisało 8 umów ze 

stowarzyszeniami na łączną kwotę 40 656,00 zł; 

4) Dofinansowanie realizacji projektu (inwestycji) –  Restauracja historycznego obiektu 

zabytkowego DPS w Trzcińsku Zdroju. Całkowita wartość inwestycji 1 834 997,51 zł,  
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w tym wydatek poniesiony w roku 2015 – 1 535 027,00 zł. Projekt realizowany przez 

stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzciński Zdroju w partnerstwie z Powiatem 

gryfińskim (liderem projektu). Wkład finansowy własny Powiatu stanowił 25% wartości 

zadania. Wykonano modernizację elewacji całego kompleksu budynków oraz renowację 

terenów zielonych (parku); 

5) Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie – adaptacja 

budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie – roboty 

ogólnobudowlane na parterze oraz w piwnicy – 410 712,52 zł; 

 

 

X.  WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 

1) Konsultacje: organizacje pozarządowe zapraszane są do konsultowania aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Konsultacje takie przeprowadzane były 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 2015 roku w tym trybie przeprowadzono jedną konsultację, która dotyczyła projektu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2016 rok. 

2) Honorowe patronaty: Starosta Gryfiński może obejmować honorowym patronatem 

działania lub programy prowadzone przez organizacje pozarządowe, dla których nie 

wiąże się to z uzyskaniem środków finansowych, lecz jest prestiżowym wyróżnieniem.  

W 2015 roku organizacje pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie honorowym 

patronatem 9 przedsięwzięć przez nie realizowanych, z których wszystkie uzyskały taki 

patronat. 

3) Strony internetowe: internetowa strona urzędowa z informacjami dla organizacji 

pozarządowych działa pod adresem www.bip.gryfino.powiat.pl/ zakładka organizacje 

pozarządowe. Wszyscy zainteresowani mogą na tej stronie znaleźć informacje  

o otwartych konkursach ofert. Na stronie zamieszczane są również przesyłane przez 

organizacje i wydziały/jednostki informacje o spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, 
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planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach. Dodatkowo informacje 

umieszczane są na oficjalnej stronie powiatu pod adresem www.gryfino.powiat.pl. 

4) Wspieranie organizacji: powiat prowadził działania wspierające III sektor, do których 

można zaliczyć w szczególności:  

 udostępniano organizacjom logo promocyjne Powiatu Gryfińskiego (banery); 

 współpracowano ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych 

w ramach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 

 udostępniano nieodpłatnie salę audiowizualną w budynku Starostwa; 

 udostępniano nieodpłatnie pokój w siedzibie PCPR w Gryfinie; 

 jak co roku, zrealizowana została akcja „1%” – promująca ideę przekazywania 1% 

podatku na rzecz powiatowych organizacji.  

 podejmowano szereg działań i inicjatyw, służących wzmocnieniu i usprawnieniu 

funkcjonowania stowarzyszeń i organizacji, które swoje cele realizują na rzecz 

społeczności lokalnej. W 2015 r. w ramach takich inicjatyw organizacje otrzymywały 

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

nagród, udzielenie wsparcia na organizowane imprezy i uroczystości. Przekazywano 

również organizacjom materiały promocyjne; 

 powiat prowadził czynną działalność w ramach utworzonego Stowarzyszenia 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich DIROW (wsparcie  

organizacji poprzez wpłatę składki członkowskiej w kwocie 5 667,40 zł); 

 współpraca ze Spółdzielnią Socjalną „Promyk w Goszkowie” – Powiat Gryfiński jest 

udziałowcem (wkład 3 000,00 zł oraz wpisowe 500,00 zł). 

 

W kwietniu 2015 r. w Powiecie Gryfińskim zostało przeprowadzone kolejne badanie 

jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (Lokalny Indeks Jakości 

Współpracy) w ramach projektu pn. „Współpraca z III sektorem – standardem 

zachodniopomorskich samorządów” realizowanym przez Pracownię Pozarządową  

w Koszalinie oraz Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Po przeprowadzonych 

badaniach została dokonana analiza porównawcza z ubiegłorocznymi wynikami badania. 

Raport z badania został opublikowany na stronie www.bip.gryfino.powiat.pl  

w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym. 

 

 

 

 

 

http://www.bip.gryfino.powiat.pl/
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XI.  PODSUMOWANIE 

Powiat Gryfiński realizując cele Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego udzielał pomocy 

finansowej oraz wsparcia pozafinansowego. 

Współpraca z organizacjami odbywała się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Podejmowane działania i zadania  

w znacznym stopniu przyczyniły się do nawiązania pozytywnej współpracy pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi a lokalnym samorządem. Widoczna była aktywność 

organizacji pozarządowych, czego dowodem były liczne inicjatywy mające na celu poprawę 

jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego.  

 

Reasumując, dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wspólne 

rozpoznawanie potrzeb mieszkańców powiatu gryfińskiego wpływa na podnoszenie jakości 

wykonywanych usług publicznych oraz lepsze wykorzystanie aktywności społecznej tego 

sektora dla społeczności lokalnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  
 

Opracowano na podstawie:  

 informacji z wydziałów/jednostek 

 innej dokumentacji źródłowej 


