
Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia....................2017 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu współpracy 

Powiatu Gryfińskiego

z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2016 roku

Gryfino, maj 2017 r.

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 
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publicznych samorząd powiatu podejmuje również działania na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego oraz wzmacniania dialogu międzysektorowego.

Podstawowym celem współpracy organów samorządu powiatu z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określonym w rocznym programie 
współpracy na 2016 rok, było zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu oraz wzmocnienie 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dla jego realizacji wyznaczone zostały cele szczegółowe: 

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu,

2) racjonalne wykorzystanie środków publicznych,

3) innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,

4) współpraca z organizacjami obejmującymi zakresem działania sferę zadań publicznych,

5) wzmacnianie potencjału organizacji,

6) promowanie i prezentowanie postaw obywatelskich.

II. REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Współpraca powiatu z organizacjami dotyczyła realizacji zadań publicznych określonych 
w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie odpowiadającym 
zadaniom powiatu, głównie poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w ramach 
otwartego konkursu ofert, na wniosek organizacji (bez konkursu). W 2016 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 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.

III.  NGO  W POWIECIE GRYFIŃSKIM 

Na terenie Powiatu Gryfińskiego działa 315 organizacji pozarządowych (stan na 31.12.2016 r.), są 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 – 163,

- terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń ogólnopolskich – 16,

- stowarzyszenia zwykłe – 25,

- stowarzyszenia kultury fizycznej – 50,

- uczniowskie kluby sportowe – 51.

Zadania statutowe wykonywane przez organizacje obejmowały wiele dziedzin życia powiatu, ze 
szczególnym uwzględnieniem sfer, w których występują największe potrzeby społeczności lokalnych 
tj. pomoc społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywność fizyczna dzieci 
i młodzieży, kultura.
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IV. PRIORYTETOWE OBSZARY ZADAŃ PUBLICZNYCH

Do priorytetowych zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego realizowanych w 2016 roku, przy 
współudziale organizacji pozarządowych, zgodnie z przyjętym Programem współpracy należały zadania 
w zakresie

1) kultury i sztuki:

a) upowszechnienia kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z  powiatu gryfińskiego,

b) organizacja/wspieranie imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności 
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.

2) kultury fizycznej:

a) upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież powiatu 
gryfińskiego,

b) organizowanie/wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,

c) organizowanie/wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat gryfiński 
w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych,

d) profilaktyka oraz szkolenia, zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami w powiecie gryfińskim.

3) turystyki:

a) upowszechnianie turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież powiatu gryfińskiego,

b) organizowanie/wspieranie imprez turystycznych o zasięgu powiatowym.

4) pomocy społecznej:

a) ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób
z niepełnosprawnościami, również poprzez działania wspierające aktywność fizyczną np. poprzez 
sport osób z niepełnosprawnościami,

b) promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami z powiatu gryfińskiego w różnych 
dziedzinach życia społecznego i zawodowego, również poprzez wspieranie działań promujących 
aktywność fizyczną np. poprzez sport osób niepełnosprawnych,

c) promowanie rodzin zastępczych,

d) wspieranie działań w zakresie pomocy ofiarom przestępstw.

5) bezpieczeństwa i porządku publicznego:

a) profilaktyka oraz szkolenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w powiecie gryfińskim,
w tym w szczególności nad wodami, zdrowotnego, komunikacyjnego i drogowego.

V.  OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH 
Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU

Zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzanie wraz z udzieleniem 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.

1) Zarząd Powiatu w dniu 14 stycznia 2016 r. (uchwała nr 166/2016 ) ogłosił otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych w zakresie:

- kultury i sztuki,

- kultury fizycznej,

- turystyki,
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- bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu (uchwała Zarządu Powiatu Nr 194/2016 z 17 marca 2016 r.) 
dotacje przyznano na realizację 21 zadań.

Zestawienie danych liczbowych:

Rodzaj zadaniaLp. Konkurs ofert na wsparcie 
realizacji zadań Kultura i sztuka Kultura fizyczna Turystyka Bezpieczeństwa 

i porządku 
publicznego

Razem

1. Środki finansowe przeznaczone 
na realizację zadań 15 000,00 30 000,00 15 000,00 20 000,00 80 000,00

2. Liczba organizacji 
wnioskujących o dotacje 9 13 4 2

3. Liczba złożonych ofert 10 15 4 2 31
4. Łączna wysokość 

wnioskowanych dotacji 54 080,00 95 591,00 24 810,00 19 500,00 193 981,00

5. Liczba organizacji, którym 
przyznano dotacje 7 8 4 1

6. Liczba organizacji, które 
podpisały umowy 7 8 4 1

7. Liczba zawartych umów na 
realizację zadania 7 9 4 1 21

8. Wartość zawartych umów 15 000,00 30 000,00 12 520,00 7 600,00 65 120,00

Wykaz podmiotów, które podpisały umowę na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 
2016 w trybie otwartego konkursu ofert:

Zakres: Kultura i sztuka

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 
dotacja

1. Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki „Cienie zapomnianych kultur 2016” w Kołbaczu 3 000,00
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk” Goszków
Kreatywne warsztaty plastyczne dla osób 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gryfińskiego 1 500,00

3. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Gryfinie

20 lecie WTZ – „Niepełnosprawni żyją z pasją”
2 020,00

4. Stowarzyszenie Zachodniopomorskie 
Dziedzictwo Kulturowe

Wydanie V zeszytu serii „Zabytki Pomorza 
Zachodniego” 
pt. Opactwo Pocysterskie w Kołbaczu

1 000,00

5. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek 
Samarytanek Krzyża Chrystusowego

„Raban w Moryniu – ŚDM” 2 000,00

6. Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku „Senior kulturalnie zadowolony” – GUTW dla 
społeczności 3 000,00

7. Środowisko Inicjatyw Artystycznych 
HYBADU

„Koncert jubileuszowy – 25 lat Teatru Tańca VOGUE – 
EGO VU” 2 480,00
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Kreatywne warsztaty plastyczne dla osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gryfińskiego

Zakres: Kultura fizyczna

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 
dotacja

1.
Klub Motorowy Chojna

IX Runda Międzynarodowych Mistrzostw Strefy Polski 
Zachodniej w Motocrossie 6 000,00

2.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych "Promyk"

Rozgrywki lekkoatletyczne dla osób 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gryfińskiego 2 000,00

3. Międzyszkolny Klub Sportowy 
„HERMES”

Udział reprezentacji powiatu gryfińskiego w finale 
krajowym „Czwartków Lekkoatletycznych” 3 500,00

4. Uczniowski Klub Sportowy Energetyk 
Junior Gryfino

XXIV Edycja Międzynarodowego Festiwalu Piłki 
Nożnej – Gryfino Cup 2016 4 000,00

5. Uczniowski Klub Pływacki „Marlin” 
w Gryfinie

Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości 
i Wszechstronności Stylowej Miting Pływacki Laguna 
Cup

4 000,00

6. Uczniowski Klub Pływacki „Marlin” 
w Gryfinie

Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu 
Gryfińskiego 3 000,00

7. Stowarzyszenie Amatorów Piłki 
Siatkowej LIBERO w Gminie Banie

II Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt CICONIA CUP 1 000,00

8. Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe 
„Kontra” Banie

Organizacja pikniku konnego i turniejów sportowych 
dla mieszkańców Powiatu Gryfińskiego 1 000,00

9. Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha 
Świętego w Moryniu

Grand Prix Powiatu Gryfińskiego w MTB 5 500,00
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XXIV Edycja Międzynarodowego Festiwalu Piłki Nożnej - Gryfino Cup 2016

Zakres:  Turystyka i krajoznawstwo

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 
dotacja

1. Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” „Rowerami po przygodę” – poznajemy ciekawe miejsca 
powiatu gryfińskiego 1 320,00

2. Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” 
w Gryfinie

Gryfińskie Rajdy Rowerowe – „Nowa formuła Train-
Bike: Aktywne sąsiedztwo” 3 700,00

3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Most”

Impreza turystyczno-integracyjna „Leśna Polana” 3 000,00

4. Stowarzyszenie Miłośników Jeziora 
Leśnego „Lago”

Wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych 
wokół jeziora Leśnego w powiecie gryfińskim 4 500,00

Impreza turystyczno – integracyjna „Leśna Polana”

Zakres:  Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 
dotacja
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1.
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Krajniku Dolnym

Szkolenie młodzieżowych i dziecięcych grup OSP 
i praktyczne udzielanie pomocy osobom 
uczestniczącym w wypadkach komunikacyjnych, 
drogowych, nad wodą oraz w przypadku zasłabnięć 
oraz nagłego zatrzymania krążenia

7 600,00

VI.  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 2016 roku trzy organizacje złożyły wnioski o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań 
publicznych. Zarząd Powiatu uznając celowość realizacji zadań udzielił dotacji jednej organizacji 
w kwocie 10 000,00 zł, na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej.

Zestawienie danych liczbowych:

Rodzaj zadaniaLp. Konkurs ofert na wsparcie 
realizacji zadań Kultura i sztuka Kultura fizyczna Turystyki Bezpieczeństwo 

i porządek 
publiczny

Razem

1. Środki finansowe przeznaczone 
na realizację zadań 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

2. Liczba organizacji 
wnioskujących o dotacje 0 1 0 2

3. Liczba złożonych ofert 0 1 0 3 4
4. Łączna wysokość 

wnioskowanych dotacji 0,00 10 000,00 0,00 23 970,00 33 970,00

5. Liczba organizacji, którym 
przyznano dotacje 0 1 0 0

7. Liczba zawartych umów na 
realizację zadania 0 1 0 0 1

8. Wartość zawartych umów 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Wykaz podmiotów, które podpisały umowę na dofinansowanie realizacji zadań publicznych
w roku 2016 w trybie art. 19a:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana 
dotacja

Zakres: Turystyka i krajoznawstwo
1. Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Hermes” w Gryfinie
„Narodowy Bieg Niepodległościowy” 10 000,00
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Narodowy Bieg Niepodległościowy

VII.  POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Dofinansowanie zadań publicznych na podstawie zawartych umów wieloletnich

W 2016 r. przekazano środki finansowe na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 
w łącznej wysokości 5 393 913,00 zł, w tym na:

1) dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych Promyk w Goszkowie –  57 320,00 zł (30 
uczestników),

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie – 
166 320,00 zł (30 uczestników);

2) prowadzenie domów pomocy społecznej przez:

- Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju – 428 128,00 zł,

- Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach – 439 437,00 zł,

- Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie (DPS Moryń) – 
4 302 708,00 zł.

Podstawą dofinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz prowadzenia domów 
pomocy społecznej były umowy wieloletnie zawarte w latach poprzednich.

VIII.  POZOSTAŁE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

1) 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 – 11 500,00 zł;

2) Dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji – PCPR w Gryfinie podpisało 10 umów ze stowarzyszeniami na 
łączną kwotę 26 760,80 zł.

IX. 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 2016 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 2017 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 2016 roku organizacje pozarządowe zwróciły się 
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z prośbą o objęcie honorowym patronatem 9 przedsięwzięć przez nie realizowanych, 
z których 6 uzyskało 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, 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;

- 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 2016 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 5 649,20 zł).

W kwietniu 2016 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.

X. 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: 
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Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Opracowano na podstawie: 

·informacji z wydziałów/jednostek,

·sprawozdań z wykonania budżetu, 

·innej dokumentacji źródłowej.
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