
 Załącznik  
do Uchwały Nr XL/352/2010 
Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia 25.03.2010 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE  
 

z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność  

poŜytku publicznego na rok 2009” 
 
 

 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego  

i o wolontariacie zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania 
współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. W Powiecie 
Gryfińskim działa 236 takich podmiotów, z tego 118 zostało zarejestrowanych w KRS-ie. Są 
to w szczególności stowarzyszenia i oddziały stowarzyszeń, fundacje, kluby sportowe, 
uczniowskie kluby sportowe, które działają w następujących obszarach: 
 

• nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,  
• pomocy społecznej,  
• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,  
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  
• organizowania Ŝycia sportowego społeczeństwa,  
• działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  
• ochrony i promocji zdrowia,  
• wspomagających rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,  
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  

 

Podejmowana przez te podmioty działalność obejmuje szeroki zakres sfery zadań publicznych 
wskazanych w cytowanej wyŜej ustawie. W 2009 r. zaobserwowano wzrost aktywności 
społecznej, dzięki której powstało na terenie Powiatu Gryfińskiego 11 nowych organizacji: 
 

1) Klub OFF-ROADOWY 4x4 w Chojnie 
2) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej „Białostroń”  

w Baniach 
3) Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Góralicach 
4) Uczniowski Klub Sportowy „Karate Kyokushin” w Moryniu 
5) Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania „Nasze Lotnisko” w Chojnie 
6) Stowarzyszenie „Konwersi” w Kołbaczu 
7) Stowarzyszenie Amazonek „Ewa” w Gryfinie 
8) Stowarzyszenie „Spichlerz Sztuki” w Starym Czarnowie 
9) Stowarzyszenie „Zamek Swobnica” w Gryfinie 
10) Stowarzyszenie „Impossible is Possibile – NiemoŜliwe jest MoŜliwe” w Chojnie 
11) Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie 

O ile obowiązkowa jest współpraca Powiatu z tymi podmiotami, o tyle jej formy określane są 
przez istniejące potrzeby oraz moŜliwości ich realizacji. Występuje dowolność w wyborze 
rodzaju pomocy, jaką organizacje chciałyby otrzymywać ze strony Powiatu na realizację 
zadań publicznych. 



 

Formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez Powiat wspólnie  
z organizacjami w roku 2009 określiła uchwała nr XXVII/274/2009 Rady Powiatu  
w Gryfinie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego na rok 2009. Projekt Programu poddano konsultacji społecznej poprzez 
opublikowanie na stronie internetowej Starostwa.  
 

W realizację Programu w 2009 r. ze strony Powiatu zaangaŜowane były wydziały Starostwa 
(Wydział Edukacji, Wydział Ochrony Środowiska) oraz jednostki organizacyjne Powiatu 
(Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). 
 

Zgodnie z załoŜeniami programu, współpraca ta przebiegała na wielu płaszczyznach, 
począwszy od wymiany informacji, udzielania pomocy merytorycznej m.in. w zakresie 
pozyskiwania funduszy pozabudŜetowych, poprzez udzielanie wsparcia finansowego oraz 
współorganizację przedsięwzięć. Realizacja zadań w 2009 r. przedstawiała się następująco: 
 
 
DZIAŁALNO ŚĆ KULTURALNA 
 

Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu, poprzez składanie wniosków 
angaŜowały się w typowanie kandydatów do  IV edycji konkursu „WyróŜnień Starosty 
Gryfińskiego za promocję powiatu za lata 2008/2009 w kategoriach: 
• Przedsiębiorczość 
• Zawsze Pomocny Ludziom 
• Sponsor Roku 
• Twórca Roku 
• Zawodnik Roku 
• Animator Kultury 
• Animator Sportu 
• Animator Współpracy Międzynarodowej 
• Lider Oświaty i Nauki 
• Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowych 
 

Organizacje brały równieŜ udział w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury. Na realizację 
tego obszaru z budŜetu Powiatu wydatkowano kwotę 2 000,00 zł. W 2009 r. wpłynęło 5 ofert 
o przyznanie dotacji na organizację: 
- imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali dla dzieci i młodzieŜy osadzonych 

w tradycji ludowej i regionalnej; 
- wystaw, prezentacji i wernisaŜy (tj. wspieranie twórczości ludowej i twórczości dzieci  

i młodzieŜy); 
- imprezy turystyki kwalifikowanej (turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, motorowej, 

samochodowej), imprezy turystyki ekstremalnej (rajdy, złoty) o charakterze lokalnym lub 
ponadlokalnym; 

- turniejów, konkursów, warsztatów ekologicznych, turystycznych i krajoznawczych 
dotyczących Powiatu Gryfińskiego. 

 
W ramach złoŜonych ofert  dofinansowaniem objęto 3 zadania: 
 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich „Gogolander” w Gogolicach 

• I Turniej Krajoznawczo-Turystyczny 
„Bocianie gniazdo”  



 

Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania „Nasze 
Lotnisko” w Chojnie 

• Festyn Osiedlowy z okazji Dnia Dziecka 
połączony z warsztatami muzycznymi  
i koncertem  

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Oddolnych 
„Samosiejka” w Krzywinie 

• Warsztaty rzeźbiarskie – twórczość ludowa 
regionu i warsztaty fotograficzne  

 

Łączna kwota na realizację zadań 
 

 

2 000,00 

 
 
SPORT I KULTURA FIZYCZNA 
 

Realizując Program współpracy, Powiat udzielił wsparcia organizacjom w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na realizację tego obszaru z budŜetu  powiatu 
wydatkowano kwotę 20 000,00 zł.  
Główny cel tego obszaru został zrealizowany poprzez wsparcie finansowe projektów 
realizowanych przez organizacje pozarządowe. W 2009 r. wpłynęło 23 oferty o przyznanie 
dotacji na organizację: 
- otwartych zawodów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy 

na szczeblu lokalnym o ponadlokalnym; 
- czasu wolnego dzieci i młodzieŜy poprzez organizację rajdów turystycznych, wycieczek; 

obozów sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych; 
- popularyzacje sportów wodnych wśród osób niepełnosprawnych; 
- imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 
 
 
W ramach złoŜonych ofert  dofinansowanych zostało 19 zadań: 
 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej 
„LIBERO” w Baniach 

• Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej 
Dziewcząt  
z okazji 91. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę  

Krzywiński LUKS w Krzywinie • Krzywińska Liga Biegów Przełajowych – 
Runda wiosenna i jesienna 2009  

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „GRYF”  
w Gryfinie 

• II Otwarte Zawody Smoczych Łodzi 
Euroregionu Pomerania  

LUKS „Krokus” w Góralicach • Międzynarodowy Turniej Badmintona dla 
dzieci i młodzieŜy  

Klub Sportowy „Energetyk” w Gryfinie • Ćwierćfinały Mistrzostw Polski Juniorów 
młodszych w piłce ręcznej  

Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania „Nasze 
Lotnisko” w Chojnie 
 

• Dziecięcy obóz  wypoczynkowy  
w Świnoujściu-Przytór  

• Festyn Osiedlowy na Dzień Dziecka 
połączony  
z warsztatami muzycznymi i koncertem  

Klub Bokserski Garda w Chojnie • Gala Boksu – dzieci i młodzieŜ w walce  
z nałogami poprzez sport  

• Wypoczynek dzieci i młodzieŜy z grupy 
zagroŜonej patologią „Bez uŜywek uŜywasz 
wypoczynku”  

UKS „Orlik” w Trzcińsku-Zdroju • 3-dniowy Rajd Rowerowy na terenie Powiatu 
Gryfińskiego  



 

MKS „Hermes” w Gryfinie  
 

• 66 i 67 Masowe Biegi Przełajowe  
• Gryfińskie Rajdy Rowerowe  
• XVII Mi ędzynarodowy Festiwal Mini Piłki 

NoŜnej   
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie 

• Zawody pływackie dla osób 
niepełnosprawnych  

Klub Motorowy w Chojnie 
 

• VII runda międzynarodowych eliminacji  
o Puchar Polski w Motocrosie  

Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich „Gogolander” w Gogolicach 
 

• IV Jesienne Marsze na Orientację KON-
TIKIno 2009  

• I Trzciński Turniej Krajoznawczo-
Turystyczny „Bocianie Gniazdo”  

UKS „Biały Pion” w Gryfinie  • Otwarte MłodzieŜowe Grand Prix Gryfina 
2009  

UKS „Karate Kyokushin” w Moryniu • Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin  
dla dzieci – Moryń 2009  

 

Łączna kwota na realizację zadań 
 

 

20 000,00 

 
 
POMOC SPOŁECZNA 
WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej oraz zadań 
wykonywanych na rzecz osób niepełnosprawnych: 
 

Nazwa organizacji Dotacja 
powiatu w zł 

Dotacja 
PFRON w zł 

Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach 807 409,00  
Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju 872 545,00  
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek 
KrzyŜa Chrystusowego w Moryniu 

2 352 419,00 5 898,69 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk”  
w Mieszkowicach 

54 320,00 443 880,00 
6 000,00 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gryfinie 

37 812,00 340 308,00 
8 050,71 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 80 625,00  
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Most” w Nowym Czarnowie 

 6 500,00 

Polski Związek Niewidomych – Koło w Gryfinie  12 000,00 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Bądź bliŜej 
nas” w Cedyni 

 10 998,00 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Gryfinie 

 8 722,20 

RAZEM 4 205 130,00 842 357,60 
 

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie działalności ww. organizacji w 2009 r. 
wyniosła: 5 047 487,60 złotych. 
 
Zadania wykonywane w ramach dotacji: 
 

• kontynuowanie zleconego od 1.01.2008 r. zadania – prowadzenia domów pomocy 
społecznej wraz z udzieleniem dotacji: 



 

- Stowarzyszeniu „Pod Dębami” w Dębcach (DPS w Dębcach); 
- Stowarzyszeniu „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju (DPS w Trzcińsku-Zdroju); 
- Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek KrzyŜa Chrystusowego  

z siedzibą w Niegowie (DPS w Moryniu). 
• kontynuowanie zleconego od 1.07.2005 r. zadania – prowadzenia placówek wsparcia 

dziennego o zasięgu ponadgminnym wraz z udzieleniem dotacji, przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci. 

• realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach środków PFRON, 
zadań związanych z rehabilitacją zawodowa i rehabilitacją społeczną, m.in.: 
- dofinansowanie do kosztów organizacji imprez z zakresu sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki (spotkania okolicznościowe, wyjazdy turystyczne) organizacjom 
pozarządowym działającym na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu; 

- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Warsztaty 
prowadzone są przez stowarzyszenia na podstawie umowy, zlecającej wykonanie 
powyŜszego zadania. Warsztaty to placówki stwarzające osobom niepełnosprawnym 
niezdolnym do podjęcia zatrudnienia moŜliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności koniecznych do zdobycia 
pracy. W zajęciach stale uczestniczyły 53 osoby niepełnosprawne z umiarkowanym  
i znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadających w orzeczeniu  
o niepełnosprawności wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej; 

- udzielanie stowarzyszeniom przez pracowników PCPR pomocy w pisaniu wniosków 
o dofinansowanie z PFRON; 

- współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych  
w ramach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 

- udział przedstawicieli powiatu w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez 
ww. stowarzyszenia. 

 
 
PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 
I AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie wspierał procesy tworzenia nowych miejsc pracy  
i przeciwdziałania bezrobociu. Największym zainteresowaniem wśród organizacji 
prowadzących działalność w sferze poŜytku publicznego, cieszyły się staŜe, roboty publiczne 
oraz prace interwencyjne. Oprócz tego zlecano organizacjom organizowanie szkoleń dla osób 
bezrobotnych. Z takich form pomocy i współpracy skorzystały takie organizacje jak: 
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie (ogniska w Gardnie, Chwastnicy, 

Daleszewie, Sobiemyślu) – staŜ dla 1 osoby, roboty publiczne dla 4 osób; 
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  

w Gryfinie – prace interwencyjne dla 2 osób; 
• Stowarzyszenie „Dom z Sercem” w Trzcińsku-Zdroju – staŜ dla 8 osób; 
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Mieszkowicach – staŜ 

dla 2 osób; 
• Liga Obrony Kraju w Gryfinie – prace interwencyjne dla 1 osoby, szkolenia dla 28 osób 

bezrobotnych. 
 
Ponadto, w ramach współpracy z Cechem Rzemiosł RóŜnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, 
została udzielona dotacja w kwocie 3 418,06 zł na realizację zadania o charakterze 
promocyjnym Powiatu Gryfińskiego, a takŜe promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego 



 

rynku pracy poprzez udział w targach INKONTAKT w Schwedt (Niemcy) w dniach 6-7 
czerwca 2009 r.  
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Współpraca w obszarze realizowana była głownie poprzez wsparcie finansowe organizacji  
w formie dotacji: 
 

Nazwa organizacji Nazwa zadania Dotacja 
PFOŚ w zł 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym –  
Koło w Gryfinie 

• Warsztaty ekologiczne – konkurs 
plastyczny – przyjaźni środowisku 
– sprzątanie świata, wystawa 
pokonkursowa 

2 000,00 

Stowarzyszenie „Dom z Sercem”  
w Trzcińsku-Zdroju 

• Termomodernizacja budynku 
stanowiącego własność Powiatu 
Gryfińskiego – Domu Pomocy 
Społecznej Trzcińsko-Zdrój w 
zakresie: wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej 

76 097,63 

 

Łączna kwota na realizację zadań 
 

  

78 097,63 

 
Przypomnieć trzeba, Ŝe w celu zwiększenia poziomu edukacji ekologicznej wśród 
mieszkańców Powiatu Gryfińskiego powołana została uchwałą Rady Powiatu  
Nr XVI/162/2000 z dnia 23.08.2000 r. Społeczna StraŜ Rybacka w ramach, której działa 24 
straŜników. Wszyscy straŜnicy są członkami kół wędkarskich zrzeszonych w Polskim 
Związku Wędkarskim. Społeczna StraŜ Rybacka współdziałała z Państwową StraŜą Rybacką 
m.in. w walce z kłusownictwem.  
W Powiecie działa obecnie 10 kół wędkarskich. Społeczni straŜnicy propagują wśród 
wędkarzy i innych uŜytkowników akwenów wodnych informacje dotyczące potrzeby ochrony 
przyrody oraz prowadzą akcje uświadamiające konieczność dbałości o dziedzictwo 
przyrodnicze. 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

Współpraca w tym obszarze realizowana była głównie z udziałem Zarządu Oddziału 
Powiatowego Ochotniczych StraŜy PoŜarnych działających na terenie powiatu gryfińskiego. 
W skład Zarządu Powiatowego wchodzą przedstawiciele jednostek OSP działających  
w gminach powiatu gryfińskiego. 
Powiat uczestniczy w imprezach organizowanych przez poszczególne jednostki OSP np.: 
Powiatowe Turnieje Wiedzy PoŜarniczej, Zawody Sportowo-PoŜarnicze, Dzień StraŜaka. 
 
W roku 2009 dofinansowano organizację odbywających się cyklicznie eliminacji 
powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej „MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom” 
w wysokości 1 000 złotych. 
 
 
 
 



 

INNE DZIAŁANIA 
 

Współpracując z organizacjami pozarządowymi wspierano równieŜ organizacje poprzez 
przekazywanie materiałów promujących Powiat Gryfiński, zakup nagród lub udzielając 
pomocy finansowej na wsparcie organizowanych imprez i uroczystości. Taką formę pomocy 
otrzymały m.in.:  
- Stowarzyszenie „Twinning” w Trzcińsku Zdrój – uroczystość 15-lecia istnienia, 
- Gminne Stowarzyszenie Turystyczne „TUR-MOR” w Przyjezierzu – nagrody dla 

zwycięzców GRAND PRIX POWIATU GRYFIŃSKIEGO w MOTOCROSIE; 
- Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gryfinie –  

uroczystość 30-lecia istnienia; 
- Klub Płetwonurków, Rekreacji, Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska Naturalnego 

„ASTACUS”  w Moryniu – dofinansowanie Wielkich Ćwiczeń Grup Wodno – 
Nurkowych OSP z terenu Powiatu Gryfińskiego i Województwa Zachodniopomorskiego, 
które odbyły się na Jeziorze Morzycko; 

 
Kolejnym przykładem wsparcia organizacji pozarządowych jest czynna działalność Powiatu 
w ramach utworzonego Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 
Wiejskich DIROW oraz wsparcie tej organizacji poprzez wpłatę składki członkowskiej –  
za rok 2009 była to kwota 6 185,10 złotych. 
Oprócz tego, przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przeprowadzone 
zostało szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń w zakresie pozyskiwania 
funduszy unijnych. 
 

W celu upowszechnienia wiedzy i ułatwienia dostępu do organizacji pozarządowych, istnieje 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 
www.bip.gryfino.powiat.pl zakładka tematyczna poświęcona tematyce III sektora. 
 
Materiały dotyczące otwartych konkursów ofert (treść ogłoszeń konkursowych i formularze) 
były udostępniane w formie wydruku i w wersji elektronicznej w Wydziale Edukacji 
kaŜdemu zainteresowanemu. Dodatkowo treść ogłoszeń konkursowych i formularze były 
umieszczane na bieŜąco na stronie  www.bip.gryfino.powiat.pl oraz na tablicach ogłoszeń.  
 
Analiza przedstawionego materiału wskazuje, Ŝe realizacja Programu dotyczyła róŜnorodnych 
form współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu w sferze 
poŜytku publicznego. 
Aktywna działalność podmiotów działających w tej sferze stanowi istotną cechę 
społeczeństwa demokratycznego, spaja i aktywizuje społeczność lokalną. Powiat Gryfiński 
współpracował z organizacjami pozarządowymi, które były swoistym inkubatorem dla osób 
podejmujących aktywność na rzecz małych społeczności, miejscem kształcenia liderów.  
Dla bieŜącej pracy podmiotów działających w sferze poŜytku publicznego istotne znaczenie 
miała zarówno wymiana doświadczeń, jak równieŜ współpraca z Powiatem. 
 
PowyŜszą współpracę naleŜy ocenić pozytywnie – miała ona wpływ na kształtowanie ładu 
społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa, suwerenności stron, 
pomocniczości, uczciwej konkurencji, jawności i efektywności. 
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